
 

ГОДИНА LII БРОЈ 14 
ЧАЧАК 14. јул 

2018. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

259. 

На основу члана 28. став 2. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.), члана 29. став 1. Одлуке о 

организовању Установе Дом културе Чачак 

(„Сл.лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист 

града Чачка“ бр.4/2011 и 23/2016) и члана 63. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 

11/2018),  

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ 

ЧАЧАК 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени 

Статута Дома културе Чачак, коју је донео 

Управни одбор Дома културе Чачак, на седници  

одржаној 10. маја 2018. године. 

Члан 2. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

260. 

На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона 

о јавним службама („Службени гласник РС“ број 

42/1991, 71/1994, 79/2005 – др закон, 81/2005 – 

испр. др. закона и 83/2005 – испр. др. закона), 

члана 55. став 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 

88/2017 и 27/2018 – др. закони), члана 32. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 

101/2016 – др. закон) и члана 63. тачка 10. Статута 

града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 

11/2018), 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

У ОБРАЗОВАЊУ 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Регионалног центра 

за професионални развој запослених у образовању 

(„Сл. лист општине Чачак“, број 12/2005, 2/2006 и 

13/2007 и „Сл. лист града Чачка“ број 17/2012) 

мења се назив Одлуке о оснивању Регионалног 

центра за професионални развој запослених у 

образовању, тако да гласи:  

 „Одлука о оснивању Центра за стручно 

усавршавање“. 

Члан 2. 

 Члан 1. мења се тако да гласи: 

 „Оснива се Центар за стручно 

усавршавање (у даљем тексту: Центар), за 

обављање послова стручног усавршавања.“ 

Члан 3. 

 Члан 2. мења се тако да гласи:  

 „Центар ће радити под називом – Центар за 

стручно усавршавање Чачак. 

 Скраћени назив Центра је: ЦСУ Чачак. 

 Седиште Центра је у Чачку, ул. Цара 

Душана бб.“ 
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Члан 4. 

 У члану 9. иза речи „Директор“ додаје се 

реч: „установе“. 

Члан 5. 

 У члану 10. реч: „Центра“, замењује се 

речју „установе“. 

Члан 6. 

 У члану 11. речи: „Директор Центра“ 

замењује се речима: „Директор установе“. 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

      261. 

На основу чл. 39 Закона о туризму („Сл. 

гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-

др.закон, 93/2012 и 84/2015), чл.4 Закона о јавним 

службама („Сл. гласник РС“, бр.42/1991, 71/1994, 

79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 

83/2005 - испр. др. закона, 83/2014 - др. закон) и чл. 

63 ст. 1 тач. 10 Статута града Чачка (“Службени 

лист града Чачка”, бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 

15/2015, 26/2016 и 11/2018), 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ 

“ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА” 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању установе 

„Туристичка организација Чачка“ („Сл.лист 

општине Чачак, бр.14/11, 3/13 и 21/13 ), члан 9. 

мења се и гласи: 

„Претежна делатност установе је: 

8413 УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И ДОПРИНОС 

УСПЕШНИЈЕМ ПОСЛОВАЊУ У ОБЛАСТИ 

ЕКОНОМИЈЕ.  

Установа обавља следеће послове од јавног 

интереса: 

1) промоцију туризма подручја града Чачка 

2) координирање активности и сарадње између 

привредних и других субјеката у туризму који 

непосредно или посредно делују на унапређењу и 

промоцији туризма  

3) доношење годишњег програма и плана 

промотивних активности у складу са 

Стратегијским маркетинг планом, плановима и 

програмима  Туристичке организације Србије 

4) обезбеђивања информативно-пропагандног 

материјала којим се промовишу туристичке 

вредности подручја града Чачка (штампане 

публикације, аудио и видео промотивни 

материјал, интернет презентација, сувенири итд.), 

а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивања 

туристичке сигнализације 

5) прикупљања и објављивања информација о 

целокупној туристичкој понуди на својој 

територији, као и друге послове од значаја за 

промоцију туризма 

6) организовања и учешћа у организацији 

туристичких, научних, стручних, спортских, 

културних и других скупова и манифестација 

7) организовања туристичко-информативних 

центара (за прихват туриста, пружање бесплатних 

информација туристима, прикупљање података за 

потребе информисања туриста, упознавање 

туриста са квалитетом туристичке понуде, 

упознавање надлежних органа са притужбама 

туриста и др.) 

8) посредовања у пружању услуга у домаћој 

радиности 

9) подстицања реализације програма изградње 

туристичке инфраструктуре и уређења простора 

10) управљања, заштите и развоја заштићеног 

подручја “Овчарско-Кабларска клисура”  

11) друге активности на промоцији туризма у 

складу са оснивачким актом и Статутом. 

Установа је управљач заштићеног подручја 

– предела изузетних одлика Овчарско-Кабларска 

клисура  сходно одредбама Уредбе о заштити 

предела изузетних одлика Овчарско-Кабларска 

клисура („Сл. гласник РС“, бр.16/2000), као и 

одредбама Закона о заштити природе. 

У управљању заштићеним подручјем 

установа је дужна да: 

- чува заштићено подручје и спроводи прописане 

режиме заштите 

- унапређује и промовише заштићено подручје 

- донесе План управљања и акт о унутрашњем реду 

и чуварској служби утврђен актом о заштити – 

Уредбом 
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- обележи заштићено подручје, границе и режиме 

заштите у складу са позитивним прописима 

- осигура неометано одвијање природних процеса 

и одрживог коришћења заштићеног подручја 

- даје сагласност за обављање научних 

истраживања, извођење истражних радова, 

снимање филмова, постављање привремених 

објеката на површинама у заштићеном подручју и 

даје друга одобрења у складу са законом и актом о 

унутрашњем реду и чуварској служби 

- обезбеди надзор над спровођењем услова и мера 

заштите природе 

- прати кретање и активности посетилаца и 

обезбеђује обучене водиче за туристичке посете 

- води евиденцију о природним вредностима и о 

томе доставља податке Заводу за заштиту природе 

- води евиденцију о људским активностима, 

делатностима и процесима који представљају 

фактор угрожавања и оштећења заштићеног 

подручја и о томе доставља податке надлежном  

министарству и Заводу за заштиту природе 

- у сарадњи са републичком инспекцијом и 

органима безбедности спречава све активности и 

делатности које су у супротности са актом о 

заштити-Уредбом и које представљају фактор 

угрожавања и девастације заштићеног подручја 

- донесе акт о накнадама за коришћење заштићеног 

подручја, уз сагласност надлежног министарства 

- води евиденцију о непокретностима са подацима 

од значаја за управљање заштићеним подручјем 

- врши и друге послове утврђене одредбама закона 

и акта о заштити-Уредбе. 

     Установа у складу са Уредбом о Класификацији 

делатности („Сл. гласник РС“, бр. 54/10), обавља 

делатности под следећим шифрама:  

1812 ОСТАЛО ШТАМПАЊЕ 

- штампање књига и брошура, мапа, плаката, 

рекламних каталога, проспеката и других 

штампаних реклама, календара и других 

комерцијалних материјала 

3811 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ 

ОПАСАН 

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на 

локалној територији, као што је  сакупљање 

комуналног и комерцијалног отпада у контејнере 

што може бити мешавина материјала који се могу 

поновно употребити 

- сакупљање рециклабилних материјала 

- сакупљање отпада са јавних површина 

- сакупљање и уклањање отпадака као што су 

гране и шљунак. 

8129 УСЛУГЕ ОСТАЛОГ ЧИШЋЕЊА 

- чишћење улица, уклањање снега и леда 

- сакупљање и уклањање боца са улица 

- делатности чишћења на другом месту 

непоменуте 

8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА 

ОКОЛИНЕ 

- уређење и одржавање паркова и вртова за: 

* градске зелене површине 

* зеленило уз саобраћајнице (путеве, железничке 

пруге, пловне канале, луке) 

- уређење и одржавање зеленила и спортских 

терена за: 

* спортске терене за игру, травњаке за сунчање и 

друге зелене површине за рекреацију 

 * обале око водених површина (вештачка језера, 

базени, канали, речна корита 

* сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије 

и др. 

4618 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПОСРЕДОВАЊЕ У 

ПРОДАЈИ ПОСЕБНИХ ПРОИЗВОДА 

4619 ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОДАЈИ 

РАЗНОВРСНИХ ПРОИЗВОДА 

4753 ТРГОВИНА НА МАЛО ТЕПИСИМА, 

ЗИДНИМ И ПОДНИМ ОБЛОГАМА У 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ПРОДАВНИЦАМА 

- продаја завеса и мрежних завеса 

4759 ТРГОВИНА НА МАЛО НАМЕШТАЈЕМ, 

ОПРЕМОМ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ И ОСТАЛИМ 

ПРЕДМЕТИМА ЗА ДОМАЋИНСТВО У 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ПРОДАВНИЦАМА 

- продаја на мало прибора за домаћинство, прибора 

за јело, грнчарских предмета од глине и керамике, 

предмета од стакла, порцулана и др. 

- продаја на мало предмета од дрвета, плуте и 

прућа 

4777 ТРГОВИНА НА МАЛО САТОВИМА И 

ДРУГИМ НАКИТОМ У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ 

ПРОДАВНИЦАМА 

4778 ОСТАЛА ТРГОВИНА НА МАЛО НОВИМ 

ПРОИЗВОДИМА У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ 

ПРОДАВНИЦАМА 

- продаја на мало сувенира, рукотворина, 

религијских предмета и сл. 

5030 ПРЕВОЗ ПУТНИКА УНУТРАШЊИМ 

ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА 

- превоз путника рекама, каналима, језерима и 

осталим унутрашњим пловним путевима 

укључујући и превоз унутар лука и пристаништа 
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- изнајмљивање туристичких бродова и јахти с 

посадом, за превоз на унутрашњим пловним 

путевима 

5520 ОДМАРАЛИШТА И СЛИЧНИ ОБЈЕКТИ ЗА 

КРАЋИ ОДМОР 

- услуге смештаја у сеоским кућама, брванарама, 

без услуге одржавања 

- услуге смештаја у апартманима и бунгаловима 

5530 ДЕЛАТНОСТИ КАМПОВА, АУТО-

КАМПОВА И КАМПОВА ЗА ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИКОЛИЦЕ 

- услуге смештаја за краћи боравак посетилаца у 

камповима, камповима за туристичке приколице, 

рекреативним и камповима за лов и риболов  

- издавање простора и објеката за возила за 

рекреацију 

5630 УСЛУГЕ ПРИПРЕМАЊА И 

ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА 

- продаја пића са спезијализованих возила  

5811 ИЗДАВАЊЕ КЊИГА 

- издавање књига у штампаном или електронском 

облику, у аудио-запису или на Интернету 

- издавање брошура, проспеката, летака и сличних 

публикација 

- издавање мапа и карата 

5819 ОСТАЛА ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

- издавање каталога, фотографија, гравира  и 

разгледница 

- издавање честитки 

 - издавање рекламног материјала 

- издавање осталог штампаног материјала 

7021 ДЕЛАТНОСТ КОМУНИКАЦИЈА И 

ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ 

7311 ДЕЛАТНОСТ РЕКЛАМНИХ АГЕНЦИЈА 

- креирање и објављивање  реклама у новинама, 

часописима, на радију, на телевизији, на 

Интернету и другим медијима 

- креирање и постављање реклама на отвореном 

простору (рекламним таблама, паноима, 

билтенима, у излозима и др.) 

 - дистрибуирање или испоручивање пропагандног 

материјала или узорака 

- уређивање штандова и осталих објеката и 

простора који служе за излагање пропагандног 

материјала 

- промовисање производа 

- маркетиншке активности на месту продаје 

7320 ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА И 

ИСПИТИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА 

 - истраживање потенцијалних тржишта, 

обавештености, прихватања и познавања  

производа  и куповних навика потрошача у циљу 

промоције, продаје и развоја нових производа и 

услуга, укључујући и статистичку анализу 

резултата 

7721 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ЛИЗИНГ ОПРЕМЕ ЗА 

РЕКРЕАЦИЈУ И СПОРТ 

- бродова, чамаца и једрилица 

- бицикала 

- лежаљки и сунцобрана за плажу 

- друге спортске опреме 

 - скија 

- промовисање туристичке понуде 

7912 ДЕЛАТНОСТ ТУР-ОПЕРАТОРА 

- превоз 

7990 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ И 

ДЕЛАТНОСТИ ПОВЕЗАНЕ СА ЊИМА 

- помоћ туристима и посетиоцима 

- обезбеђивање туристичких информација 

 - делатност туристичких водича 

- промовисање туристичке понуде 

- уређење и одржавање зеленила и спортских 

терена за: 

8230 ОРГАНИЗОВАЊЕ САСТАНАКА И 

САЈМОВА 

8413 УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И ДОПРИНОС 

УСПЕШНИЈЕМ ПОСЛОВАЊУ У ОБЛАСТИ 

ЕКОНОМИЈЕ 

9103 ЗАШТИТА И ОДРЖАВАЊЕ 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ЛОКАЦИЈА, 

ЗГРАДА И СЛИЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ 

СПОМЕНИКА 

9104 ДЕЛАТНОСТ БОТАНИЧКИХ И 

ЗООЛОШКИХ ВРТОВА И ЗАШТИТА 

ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

- управљање заштићеним подручјима (национални 

паркови, резервати, споменици и  паркови 

природе, предели и др.), укључујући и заштиту 



14. јул 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 749 – Број 14 

дивљег биљног и животињског света, 

спелеолошких објеката и гео наслеђа 

9321 ДЕЛАТНОСТ ЗАБАВНИХ И ТЕМАТСКИХ 

ПАРКОВА 

9329 ОСТАЛЕ ЗАБАВНЕ И РЕКРЕАТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- активности рекреативних паркова (без смештаја) 

- организовање рада објеката за рекреацију 

повезаних са транспортом (марине, возни парк 

панорамских возила-туристички возићи и сл.) 

- изнајмљивање опреме за одмор и разоноду као 

саставног дела рекреативних средстава 

 - организација рада објеката за рекреацију 

- организација вашара и сајмова рекреативне 

природе. 

Установа обавља и друге послове у вези са 

извршавањем основне делатности, као и 

спољнотрговински промет у оквиру 

регистрованих делатности.“ 

Члан 2. 

У члану 17. став 1. мења се и гласи: 

„За директора установе може бити именовано лице 

које поред општих, испуњава и следеће услове: 

 – стечено високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним  студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, из научне, односно стручне области у 

оквиру образовно научног поља Друштвено-

хуманистичких наука (економске науке, правне 

науке, менаџмент и бизнис), 

- четири године радног искуства, од чега најмање 

две године на руководећем радном месту, 

- активно знање страног језика који је обухваћен 

наставним планом и програмом министарства 

надлежног за послове просвете.“ 

После става 1. додаје се нови став 2. који 

гласи: 

„Статутом се могу предвидети и додатни услови за 

именовање директора“ 

Постојећи став 2. постаје став 3. 

Члан 3. 

У члану 26. став 4. мења се и гласи: 

 „Други општи акти Установе су: Колективни 

уговор, Правилник о организацији и 

систематизацији послова и други правилници, 

одлуке, као и акти које Установа доноси као 

управљач заштићеног подручја Овчарско-

Кабларска клисура. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

                                                      

262. 

На основу члана  63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 

3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 

11/2018), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ 

БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ 

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план 

рада Установе за дневни боравк деце, младих и 

одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 

2018. годину, који је донео Управни одбор 

Установе за дневни боравак деце, младих и 

одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак, на 

седници одржаној 18. јуна 2018. године.  

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 
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263. 

На основу члана 63. став 1. тачка 11а. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 

3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 

11/2018), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ 

ЧАЧАК 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут 

Предшколске установе „Радост“ Чачак, коју је 

донео Управни одбор Предшколске установе 

„Радост“  Чачак,  на седници одржаној  24. априла 

2018. године.  

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

264. 

На основу члана 63. став 1. тачка 11а. 

Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ 

бр.3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 

11/2018), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ 

ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут  

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, 

коју је донео Управни одбор Предшколске 

установе „Моје детињство“ Чачак,  на седници 

одржаној 27. априла 2018. године. 

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 265. 

На основу члана 3. и 5. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016), 

члана 10. Закона о комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016), члана 44. и 

66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др закон и 101/2016 – 

др. закон) и члана 63. Статута града Чачка („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 

15/2015, 26/2016 и 11/2018), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

ПРИХВАТА СЕ Уговор о оснивању Јавног 

комуналног предузећа Регионални центар за 

управљање отпадом „Дубоко“ Ужице, а који је 

саставни део ове одлуке. 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ градоначелник града 

Чачка да, у име и за рачун града Чачка, потпише 

Уговор из тачке 1. ове одлуке. 

Одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 

266. 

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 
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члана 63. став 1. тачка 5) Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „КУЛИНОВАЧКО ПОЉЕ“ 

Члан 1. 

 Приступа се изради Плана детаљне 

регулације „Кулиновачко - поље” (у даљем тексту: 

План детаљне регулације). 

Члан 2. 

 Планом детаљне регулације обухваћен је 

део КО Чачак, односно простор између улица  

Булевар ослободилаца Чачка, Николе Тесле, 

Раденка Јањића, улице бр. 12, улице бр. 11, улице 

бр. 9, улице бр. 11ц и железничке пруге Сталаћ – 

Чачак – Пожега. 

 Коначна граница предметног планског 

подручја биће дефинисана до израде нацрта плана. 

 Површина плана детаљне регулације 

износи око 37,00 hа.   

Члан 3. 

 Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације представљају Измене и допуне Плана 

генералне регулације „Индустријска зона 

комплекси болнице и касарне“ у Чачку 

(„Службени лист града Чачка“, 14/14 и 25/17). 

 Изменама и допунама плана генералне 

регулације „Индустријска зона, комплекси 

болнице и касарне“ у Чачку предметно подручје је 

опредељено за следеће намене: 

 - становање средње густине од 50-150 ст/ха 

 - привреду 

 - пословање 

 - центар месне заједнице. 

 Становање - срeдња густина насељености 

50 - 150 ст/ха 

 У зонама становања планирано је: 

погушћавање на постојећим парцелама, кроз 

могућност организовања два стана-домаћинстава у 

склопу једног објекта, али не више од три стана, 

повећање спратности до П+2 (три етаже у могућим 

комбинацијама), могућност изградње пословног 

простора у оквиру стамбеног објекта, али не више 

од 30% 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. 

 Планирана густина у зони, може по 

блоковима бити већа или мања од задате, под 

условом да се не ремети просечна густина целе 

зоне. 

 Центар месне заједнице 

 У центрима МЗ планирани су капацитети 

терцијарних и квартарних делатности без 

становања. Ова категорија центра планирана је са 

следећом структуром: 

 -   култура и здравство  

 -   администрација и управа  

 -   спорт и рекреација        

 Однос изграђених, саобраћајних и зелених 

површина 40:15:45. 

 Здравствене станице са амбулантама и 

апотекама развијаће се у центрима месних 

заједница, у складу са бројем становника у МЗ, 

према нормативима: 

 - гравитационо подручје месне заједнице 

 - површина објекта - 0,04-0,05 

м2/становнику 

 - површина земљишта - 0,2-0,3 

м2/становнику 

 - здравствена станица и апотека у једном 

објекту. 

 Становници који би гравитирали овом 

центру су становници дела МЗ Свети Сава. 

 Пословање 

 У зонама пословања  планирано је 

формирање пословних комплекса различите 

намене: трговина на велико и мало, тржни центри, 

магацински и складишни простори, стоваришта 

грађевинског материјала и огрева, услуге и сл.    

 Привреда (пословање и  индустрија) 

        Дугорочни развој привредних зона 

представља заокруживање и реконструкцију 

постојећих зона као и формирање нових  

привредних капацитета. У структури делатности 

индустрије предност треба дати делатностима које 

користе предности амбијента и подручја у којем 

настају (природне ресурсе, физиономију 

земљишта и сл.), које користе чисте технологије, 

које чувају околину и здравље људи. 
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 Поред основних намена дефинисаних ПГР 

при изради плана детаљне регулације на овом 

подручју предвидети комплекс дечије заштите 

(дечијег вртића). 

 Графички део Плана детаљне регулације 

израдиће се на овереном катастарско – 

топографском плану за деo КО Чачак. 

Члан 4. 

 План детаљне регулације садржаће 

нарочито: границу плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне целине и 

зоне, детаљну намену земљишта, регулационе 

линије улица и јавних површина и грађевинске 

линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози, нивелационе коте улица и 

јавних површина (нивелациони план), попис 

парцела и опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте, коридоре и капацитете за 

саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру, мере заштите културно – 

историјских споменика и заштићених природних 

целина, локације за које се обавезно израђује 

урбанистички пројекат, односно расписује 

конкурс, правила уређења и правила грађења по 

целинама и зонама и друге елементе значајне за 

спровођење плана.  

 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 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 које дају 

Измене и допуне Плана генералне регулације 

„Индустријска зона комплекси болнице и касарне“ 

у Чачку („Службени лист града Чачка“, број 14/14 

и 25/17); 

 - рационалније коришћење грађевинског 

земљишта; 

 - дефинисање детаљне намене земљишта 

са планирањем нове изградње; 

 - дефинисање јавног интереса кроз 

разграничење површина јавне и остале намене; 

 - квалитетна опремљеност потребном 

инфраструктуром; 

 - озелењавање јавних простора;  

 - 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 Изменама и допунама 

Плана генералне регулације „Индустријска зона 

комплекси болнице и касарне“ у Чачку 

(„Службени лист града Чачка“, број 14/14 и 25/17) 

у оквиру обухвата плана. 

Члан 7. 

 Рок за израду Плана детаљне регулације је 

12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 Прописује се забрана градње нових 

објеката до усвајања плана, односно најдуже 12 

месеци од дана доношења одлуке о изради ПДР (у 

складу са чланом 27. став 6. Закона 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, 98/13-одлука УС, 

132/14 и 145/14). 

Члан 8. 

 План детаљне регулације ће израдити 

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

„Градац“ Чачак. 

 Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбедиће се кроз редовне активности 

предвиђене програмом пословања Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

„Градац“ Чачак. 

Члан 9. 
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 Рани јавни увид и 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 раном јавном 

увиду и јавном увиду огласиће се у средствима 

јавног информисања.  

Члан 10. 

 Обрађивач плана дужан је да План детаљне 

регулације изради у свему према одредбама 

важећег закона и подзаконских аката. План мора 

да садржи све елементе утврђене чланом 28. и 29. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 

број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 

- одлука УС, 132/14 и 145/14).  

 Графички део плана детаљне 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 урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, број 64/2015) и у 

складу са чланом 13. и 17. Правилника о садржини 

и начину вођења и одржавања Централног 

регистра планских докумената, информационог 

система о стању у простору и локалног 

информационог система и дигиталном формату 

достављања планских докумената („Сл. гласник 

РС“, број 33/2015).  

Члан 11. 

 Саставни део ове одлуке је решење о 

неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације 

„Кулиновачко - поље”, број 350-20/2018-IV-2-01 

од 25.05.2018. 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: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

267. 

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, 11/2015 и 

19/2016), Градска управа за урбанизам, града 

Чачка, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “КУЛИНОВАЧКО 

ПОЉЕ” 

 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени 

утицаја на животну Плана детаљне регулације  

“Кулиновачко поље”. 

 2. Ово решење објављује се у Службеном 

листу града Чачка 

Образложење 

Одлуком о изради Плана детаљне 

регулације "Кулиновачко поље” приступиће се 

изради Плана детаљне регулације "Кулиновачко 

поље”. 

 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 стратешкој процени 

доноси орган надлежан за припрему плана и 

програма ако према критеријумима прописаним 

http://www.cacak.org.rs/
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овим законом, утврди да постоји могућност 

значајних утицаја на животну средину. 

 У поступку одлучивања о изради 

стратешке процене утицаја на животну средину 

Плана детаљне регулације "Кулиновачко поље”, 

прибављено је мишљење Групе за заштиту 

животне средине Градске управе за урбанизам 

Града Чачка број 501-152/18-IV-2-01 од 

24.05.2018. године у коме је изражен став да за 

израду Плана детаљне регулације "Кулиновачко 

поље”, на основу члана 9. став 1. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(»Сл. гласник РС« број 135/04 и 88/10 ) и Упутства 

за спровођење Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину, издатог од 

Министарства науке и заштите животне средине 

РС, Управа за заштиту животне средине у 

Београду 2007. године, није неопходно 

приступити изради Извештаја о стратешкој 

процени утицаја на животну средину. 

Ова Управа је имајући у виду планиране 

намене, чињеницу да је урађена стратешка 

процена утицаја вишег хијерархијског нивоа за 

целу територију града, да предметним планом 

нису планирани будући развојни пројекти 

одређени прописима којима се уређује процена 

утицаја на животну средину, утврдила да 

предметни план не подлеже обавези израде 

стратешке процене утицаја у смислу одредбе 

члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину (»Сл. гласник РС«, 

број 135/04 и 88/10 ), а на основу претходно 

прибављеног мишљења Групе за заштиту животне 

средине ове Управе број 501-152/18-IV-2-01 од 

24.05.2018. године, као органа надлежног за 

послове заштите животне средине. 

 РЕШЕНО У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА, ПОД БРОЈЕМ: 

350-20/18-IV-2-01 ДАНА 25.05.2018. ГОДИНЕ. 

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,                                                      

Весна Дмитрић, дипл. правник, с.р. 

 

268. 

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, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула  2018. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТРБУШАНИ - 

ЉУБИЋ“ У ЧАЧКУ 

Члан 1. 

 Приступа се изради измена и допуна Плана 

генералне регулације „Трбушани -Љубић“ у Чачку 

(„Службени лист града Чачка“ број 15/14). 

Члан 2. 

 Измене и допуне Плана генералне 

регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку (у даљем 

тексту: Измене и допуне Плана генералне 

регулације) односе се на цео простор плана, 

укупно око 421.00 ha и обухватају делове КО 

Трбушани, КО Љубић и КО Чачак.  

Изменама и допунама Плана генералне 

регулације обухваћен је северозападни део 

подручја Генералног урбанистичког плана. 

Граница плана је одређена тако да у складу са 

законом буде обухваћено грађевинско подручје, 

али је због квалитетнијег решења 

инфраструктурних мрежа, пре свега саобраћаја, 

планом обухваћен и део  пољопривредног и 

шумског земљишта унутар граница ГУП-а.  

У западном и северном делу плана граница 

се поклапа са границом Генералног урбанистичког 

плана, источну границу чини пут на к.п. бр. 2737 

КО Љубић, на који се наставља Улица Хероја 

Ђуракића, а затим иде Улицом Славка Крупежа до 

подвожњака (поклапа се са делом трасе државног 

пута II А реда бр. 179 Љубић (Чачак) – Чибутковац 

(Краљево) ) и наставља Улицом Видосава 

Колаковића (пријеворски пут, односно део трасе 

државног пута IIб реда бр. 335) што чини јужну 

границу плана.  

 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 

„Трбушани - Љубић“ у Чачку, у целини. 

Члан 3. 
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 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 Трбушани, КО 

Љубић и КО Чачак. 

Члан 4. 

 Измене и допуне Плана генералне 

регулације садржаће 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 претежне 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 површина јавне и остале намене; 

 - квалитетна опремљеност потребном 

инфраструктуром; 

 - озелењавање јавних простора; 

 - 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 18 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. 

 Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати 

у просторијама Градске управе за урбанизам града 
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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 раном јавном 

увиду и 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 

(„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). 

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 урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, број 64/2015) и у 

складу са чланом 13. и 17. Правилника о садржини 

и начину вођења и одржавања Централног 

регистра планских докумената, информационог 

система о стању у простору и локалног 

информационог система и дигиталном формату 

достављања планских докумената („Сл. гласник 

РС“, број 33/2015).  

Члан 11. 

 Саставни део ове одлуке је решење о 

неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Измена и допуна Плана 

генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у 

Чачку, број 350-19/2018-IV-2-01 од 25.05.2018. 

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: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

269. 

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, 11/2015, 

19/2016 и 22/17), Градска управа за урбанизам, 

града Чачка, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРБУШАНИ - 

ЉУБИЋ” У ЧАЧКУ 

 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени 

утицаја на животну средину Измена и допуна 

Плана генералне регулације “Трбушани - Љубић” 

у Чачку. 

 2. Ово решење објављује се у Службеном 

листу града Чачка 

Образложење 

Одлуком о изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације "Трбушани - Љубић” у Чачку 

приступиће се изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације "Трбушани - Љубић” 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 стратешкој процени 

доноси орган надлежан за припрему плана и 

програма ако према критеријумима прописаним 

http://www.cacak.org.rs/
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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 

"Трбушани - Љубић” у Чачку, прибављено је 

мишљење Групе за заштиту животне средине 

Градске управе за урбанизам Града Чачка број 501-

151/18-IV-2-01 од 24.05.2018. године у коме је 

изражен став да за израду Измена и допуна Плана 

генералне регулације "Трбушани - Љубић” 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 хијерархијског нивоа за 

целу територију града, да предметним планом 

нису планирани будући развојни пројекти 

одређени прописима којима се уређује процена 

утицаја на животну средину, утврдила да 

предметни план не подлеже обавези израде 

стратешке процене утицаја у смислу одредбе 

члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину (»Сл. гласник РС«, 

број 135/04 и 88/10 ), а на основу претходно 

прибављеног мишљења Групе за заштиту животне 

средине ове Управе, број 501-151/18-IV-2-01 од 

24.05.2018. године, као органа надлежног за 

послове заштите животне средине. 

 РЕШЕНО У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА, ПОД БРОЈЕМ: 

350-19/18-IV-2-01 ДАНА 25.05.2018. ГОДИНЕ.

         

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,                                                      

Весна Дмитрић, дипл. правник, с.р. 

 

270. 

На основу чл. 11. ст. 2., чл. 12., 29., 71. и 72. 

Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града 

Чачка“, број 5/16) и чл. 63. ст.1. т. 19а Статута 

града Чачка („ Сл. лист града Чачка“, број 3/08, 

8/13, 22/13, 15/15, 26/16 и 11/18) 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о приступању размени непокретности са 

предузећем „Atenic commerc“ DOO Чачак 

I 

 ПРИСТУПА СЕ РАЗМЕНИ кп.бр. 5125/1 

КО Чачак  у пов. од 7219 м2, у својини града Чачка 

за кп.бр. 5896/1  у пов. од 5491 м2, кп. бр. 5896/2 у 

пов. од 1052 м2 и кп. бр. 5896/4 у пов. од 81 м2 све 

КО Чачак, чији је власник било предузеће  „Atenic 

commerc“ DOO Чачак. 

Размени из става 1. и 2. ове тачке приступа 

се ради одређивања накнаде за експроприсане 

кп.бр. 5896/1  у пов. од 5491 м2, кп. бр. 5896/2 у 

пов. од 1052 м2 и кп. бр. 5896/4 у пов. од 81 м2 све 

КО Чачак на основу Решења Градске управе за 

урбанизам бр. 463-6/2018-IV-2-07 од 20.06.2018. 

године,  у циљу изградње јавних површина – улице 

Зелена долина и улице Парковске.   

II 

 Након извршене процене вредности свих 

наведених парцела и утврђивања постојања 

разлике у тржишној вредности, биће утврђена 

обавеза доплате разлике од стране ранијег 

власника, а све то имајући у виду чињеницу 

удаљености локација на којима се налазе парцеле 

које су предмет размене.  

III 

 Обавезује се Комисија за грађевинско 

земљиште да спроведе поступак размене и да по 

спроведеном поступку достави предлог решења о 

размени надлежном органу ради даљег 

одлучивања.  

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 
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271. 

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 , 93/12 и 101/16 ), члана 

63. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка” број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 

26/2016 и 11/2018), а по прибављеном позитивном мишљењу од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВЦ 

„Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак број: 3170/1 од 31.05.2018. године, 

Скупштина града Чачка на седници одржаној 11, 12. и 13. јула 2018.  године, донела је 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

САДРЖАЈ 

I ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ......................................................................................  

1.1. Систем за заштиту од поплава – заштитни објекти на водама I реда и водни објекти за одводњавање у 
јавној својини који се налазе на територији града Чачка ................................................................................. 

1.2. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац на 
водном/мелирационом подручју/његов заменик и помоћник, секторски руководилац/његов заменик, 
руководилац хидромелиорационог система/његов заменик, на територији града Чачка ..................................... 

II ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА ........................................................................................................................ 

2.1. Заштитни објекти на територији града Чачка на водама II реда на којима се спроводи одбрана од поплава 
................................................................................................................................................................................. 

2.2. Локални водни објекти и хидролошке карактеристике (Рачунске кише)........................................................ 

2.3. Критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава........................................................ 

III НЕШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА.................................................................................................................. 

IV ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ........................................................................................................................................  

V ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ....................................................................................................  

 VI ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА ................................................................................................  

 VII ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА И ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА .................................. 
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1.1. Систем за заштиту од поплава – заштитни објекти на водама I реда и водни објекти за 

одводњавање у јавној својини који се налазе на територији града Чачка 

Систем за заштиту од поплава-сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручја 

и критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом 

 

 

Сектор 
Назив сектора 

Опис и дужина система за заштиту од поплава 

Ознаке 

деонице 

 

Опис деонице 
Заштитни водни 

објекти на којима се 

спроводе мере 

одбране од поплава 

 

Критеријуми за увођење мера одбране од поплава 
Штићено поплавно 

подручје 

  

Водоток 

 

Назив 
 

 

Дужина система 

за зажтиту од 

поплава 

 

 

 

 

1. 
 

 

2. 

Водомер (Р)-РХМЗ-а. (Л)-локција: л-летва, лим- 

В           лиминграф. д-дигитално и-Таб 1. ив-Таб 2: 

„0“ –кота нуле 

ВВ        Мах осмотрени водостај (датум) РО        Редовна 

одбрана-водостај и кота ВО        Ванредна одбрана-

водостај и кота 

МВ       Меродавни водостај за меродавни  Ԛ _ % КВЗ      

Критични водостај/кота заштитног система 

Касета 

 

Регулисано подручје 

 

Чвор 

 

Дужина система за 

заштиту од поплава 

 

Општина 

 

Водна јединица: „ЗАПАДНА МОРАВА-ЧАЧАК“ 

Воде I реда: Сектор-

деоница Дужина објекта: 

Бране: 

Западна Морава, Чемерница, Каменица, Деспотовица, Бјелица, Црновршки поток, Скрапеж, Ђетиња 

М.13. – М.13.1., М.13.2., М.13.3., М.13.4., М.13.5., М.13.6., М.13.7., М.13.8., М.13.9., М.13.10. и 
М.13.11. 

61,36 км 

„Младост“, „Међувршје“, „Овчар Бања“, „Голи камен“, „Градска брана“ и „Врутци“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.13.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Западна 

Морава, 

Чемерница, 

Каменица код 

Чачка 

36.35 км 

 

1. Десни насип уз Западну Мораву 

кроз Чачак, 5.09 км са** 

регулисаним коритима од ушћа у 

Западну Мораву: Атеничке реке 

1.44 км, Лозничке реке 

2.73 км и Лупњаче 2.20 км, укупно 
11.46 км 

 

В       Западна Морава: Чачак 

(Р): л. д. ив. „0“ 234.04 

ВВ     460  (13.05.1965.) 

РО      350  237.54 

ВО     450 238.54 

МВ      Ԛ 1% ꞊ 1120 m³/s 

„Чачак 1“ 

Затворена касета 

11.46 км 

ЧАЧАК 

 

2.     Леви насип уз Западну Мораву 

од ушћа Чемернице до бране 

„Парменац“, 

12.68 км 

 

„Чачак 2“ 

Затворена касета 

18.98 км 

ЧАЧАК 

3.     Десни насип уз Чемерницу од 
ушћа у Западну Мораву до ушћа 

Дичине. 6.30 км 

 

В       Чемерница: Коњевићи 

(Л): л.. „0“ 229.66 

ВВ 

РО      250  232.16 

ВО     400 233.66 

 

 

4.     Леви насип уз Чемерницу од 

ушћа у Западну Мораву до 
Прељине 5.30 км 

„Балуга“ 

Затворена касета 

5.30 км 

ЧАЧАК 



Страна 760 – Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 14. јул 2018. године 

 

 

 

5.     Регулисано корито Каменице 
од ушћа у Западну Мораву 0.61 км 

В       Каменица: Пријевор 

РО      испуњено минор корито уз даљи 

пораст 

ВО     нивоа на 0.50 м испод круне мајор корита уз 

даљи пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊ 268 m³/s 

 

„Пријевор“ 

Регулисано 

подручје 

0.61 км 

ЧАЧАК 

 

М.13.2. 

 

Западна 
Морава 

Брана 
„Младост“ 

1.     Брана „Младост“ са 
сегментним уставама на Западној 

Морави у Чачку 

Управљање према Елаборату за 

одржавање, експлоатацију, 

управљање и одбрану од поплава 

Карактеристичне коте 

235.50   круна бетонског прага 

238.50    прелив (круна сегментне уставе) 

 

„Младост“ ЧАЧАК 

 

 

 

 

М.13.3. 

 

 

 

Деспотовица 
код 

Горњег 

Милановца 

11.68 км 

 

1.     Десни насип и регулисано корито 

Деспотовице у Горњем Милановцу 

5.84 км 

 

 

РО      ниво у ножици насипа 

ВО     ниво на 1.00 м испод круне насипа уз даљи 

пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊ 121 m³/s 

„Горњи Милановац 
1“ 

Регулисано 
подручје 

5.84 км 

ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

 

 

2.     Леви насип и регулисано 

корито Деспотовице у Горњем 
Милановцу 5.84 км 

„Горњи Милановац 
2“ 

Регулисано 

подручје 

5.84 км 

ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

М.13.4. Западна 
Морава 

Брана 
„Међувршје“ 

 

1.     Брана са акумулацијом 
„Међувршје“ на Западној Морави 

Према Елаборату за одржавање, 
експлоатацију, 

управљање и одбрану од поплава 

„Међувршје“ 

ЧАЧАК 

М.13.5. Западна 
Морава 

Брана „Овчар 
бања“ 

 

1.     Брана са акумулацијом „Овчар 
бања“ на Западној Морави 

Према Елаборату за одржавање, 
експлоатацију, 

управљање и одбрану од поплава 

„Овчар бања“ 

ЧАЧАК 

 

 

 

 

 

 

М.13.6. 

 

 

 

 

Бјелица код 

Лучана и 

Гуче 

5.85 км 

1.      десни насип Бјелице у зони Лучана 1.6 км са 

мобилним системом у зони моста на путу за Гучу 

0.012 км, заштитног зида са насипом и обалоутврдом 

у зони фабрике „Милан Благојевић-Наменска“ 0.75 

км, укупно 2,362 км 

2.     Успорни тунел потока Спило 0.25 км 

3.     Успорени тунел Лучанског потока 0.047 км са 
уставама и ЦС „Лучани“ 

ВВ    300.50 (07.03.2016.) 

РО      296.50 

ВО     298.80 

МВ      Ԛ 1% ꞊ 380 m³/s 

КВЗ    298.80 

 

„Лучани“ 

Регулисано 

подручје 

2.66 км 

ЛУЧАНИ 

 

 

4.     Регулисано корито Бјелице кроз Гучу 3.19 км 

РО       испуњено минор 
корита уз даљи 

пораст 

ВО     ниво на 0.50 м испод круне 

мајор корита уз  даљи 

пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊ 277 m³/s 

 

„Гуча“ Регулисано 

подручје 

3.19 км 

ГУЧА 
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М.13.7. 

 

Црновршки 
поток 

Брана „Голи 
камен“ 

 

1. Брана са акумулацијом „Голи камен“ на Црновршком 

потоку, левој притоци Вучковице (лева притока 

Бјелице) 

Простор за пријем поплавног таласа 100.000 m³ 

Карактеристичне коте 

538.40    прелив/нормални 
ниво 

539.60    прелив (круна 

сегментне уставе) 

541.00   круна бране 

 

„Голи камен“ 

ЛУЧАНИ 

 

 

 

 

М.13.8. 

 

 

 

Скрапеж код 
Пожеге 

5.48 км 

 

 

1.     Десни насип уз Скрапеж кроз Пожегу 2.42 км 

 

 

РО       ниво у ножици 
насипа 

ВО     ниво на 1.50 м испод круне 

насипа уз даљи пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊ 367 m³/s 

„Пожега 1“ 

Регулисано 

подручје 

2.42 км 

ПОЖЕГА 

 

 

2.     Леви насип уз Скрапеж кроз Пожегу 3.06 км 

„Пожега 2“ 

Регулисано 
подручје 

3.06 км 

ПОЖЕГА 

 

М.13.9. 

 

Ђетиња код 
Ужица 

2.00 км 

 

 

1.      Регулисано корито Ђетиње кроз Ужице 2.00 км 

РО       ниво у круни минор 
корита 

ВО     ниво на 1.00 м испод круне 

мајор корита уз  даљи 

пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊ 173 m³/s 

„Ужице“ 

Регулисано 

подручје 

2.00 км 

УЖИЦЕ 

 

 

М.13.10. 

 

 

Ђетиња 

Брана „Градска 
брана“ 

1.     Брана „Градска брана“ са уставама на Ђетињи у 
Ужицу 

Управљање у складу са Одлуком о управљању објекта 

Градске бране на Градској плажи ( „Сл. лист града 

Ужица“ број 2/17 од 17. јануара 2017. године), према 

којој су две уставе стално спуштене (фиксне), а 

осталих пет су максимално подигнуте осим у периоду 

од 10. маја до 15. октобра 

 

Карактеристичне коте 

406.00    прелив 

408.80   круна устава 

 

 

„Градска брана“ 

УЖИЦЕ 

 

 

М.13.11. 

 

 

Ђетиња 

Брана „Врутци“ 

1.     Брана са акумулацијом „Врутци“ на Ђетињи 
десној притоци Западне 

Мораве 

Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 

13.300.000 m³ Евакуација великих вода се врши према 

пројекту коришћења бране и акумулације 

водопривредног система „Врутци“ 

 

Карактеристичне коте 

621.30    нормални ниво 

627.00    прелив 

630.00   круна бране 

 

 

„Врутци“ УЖИЦЕ 

 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

 

 

СЕКТОР 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоца 

 

 

Деоница 

ПОМОЋНИК за М.13.1., М.13.3. и М.13.6.: Јованка Ћирковић, моб.064/840-4111, Е-mail:   jovanka.cirkovic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за бране М.13.2., М.13.4., М.13.5. и М.13.7.: Јованка Ћирковић, моб.064/840-4111, Е-mail:  
jovanka.cirkovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Чачак“, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, Е-mail:  rj.zapadnamorava@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за 

М.13.8. и М.13.9.: Југослав Јовановић, моб. 064/843-21-04, Е-mail:  jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за бране М.13.10. 

и М.13.11.: Југослав Јовановић, моб. 064/843-21-04, Е-mail:  jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, Секција 

Ужице, Ужице, тел/факс 031/514-688 

mailto:jovanka.cirkovic@srbijavode.rs
mailto:jovanka.cirkovic@srbijavode.rs
mailto:rj.zapadnamorava@srbijavode.rs
mailto:jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs
mailto:jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs
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М.13. 

Водопривредно „МОРАВА“ ДОО Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293,  

Е-mail:  vadmorava@eunet.rs 

Директор: Раде Радовановић, моб.063/654-064 

Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 

Јанко Радовановић, моб. 064/354-86-96 

 

М.13.1., 

М.13.3., 

М.13.6. 

М.13.8. и 

М.13.9. 

 

 

Брана 

„МЛАДОСТ“ 

 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, 

Е-mail:  odbrana@srbijavode.rs 

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98,  

Е-mail:  dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ Чачак, тел.032/222-719, 344-632, факс 032/222-719,  

 Е-mail:  sccmca@eunet.rs 

Директор: Милош Стеванић, моб.064/641-27-88 

 

 

М.13.2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Бране 

„Међувршје“ 
и 

„Овчар Бања“ 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: 
odbrana@srbijavode.rs 

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98, Е-mail: 
dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак 

„ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајна Бајшта, ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА“, 

Чачак, тел.032/221-729, факс 

032/221-717, МЕЂУВРШЈЕ: тел.032/559-62-02, ОВЧАР БАЊА: тел. 032/559-62-01 

Е-mail:  slavko.majstorovic@dlhe.rs 

Директор: Славко Мајсторовић, моб. 064/836-28-28 

 

 

 

 

М.13.4., 

М.13.5. 

 

 

Брана „ГОЛИ 

КАМЕН“ 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail:  
odbrana@srbijavode.rs 

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98, Е-mail:  
dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

Водопривредно ДОО „МОРАВА“, Чачак, тел.032/322-293, Е-mail:  vadmorava@eunet.rs 

Директор: Раде Радовановић, моб.063/654-064 

 

 

М.13.7. 

 

Брана 

„ГРАДСКА 

БРАНА“ 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail:  
odbrana@srbijavode.rs 

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98, Е-mail:  
dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“, Ужице, тел. 031/351-81-52, 352-17-37, Е-mail:  jp@velikipark.rs 

Директор: Бранко Богићевић, моб. 065/521-73-71 

 

 

М.13.10. 

 

  

 

Брана „ВРУТЦИ“ 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail:  
odbrana@srbijavode.rs 

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98, Е-mail:  
dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈКП „ВОДОВОД“, Ужице, тел. 031/515-777, 521-969, факс 031/512-635, тел. на брани: 
031/581-949, 380-71-15, 522-455 

 

Е-mail:  d.ljujictd@gmail.com,  info@vodovod-ue.co.rs 

Директор: Душко Љујић, моб. 063/775-77-44, 064/845-95-15 

 

 

М.13.11. 

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитне интервенције на заштитним и регулационим објектима 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Срђан 
Живановић, моб. 064/840-40-97, 

Е-mail:  srdjanzivanovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail:  vpcmorava@srbijavode.rs 

ВП „ЋУПРИЈА“ А.Д. , Ћуприја, тел.035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail:  uprava@vpcuprija.com 

Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 

Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

 

 

mailto:vadmorava@eunet.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:sccmca@eunet.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:slavko.majstorovic@dlhe.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:vadmorava@eunet.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:jp@velikipark.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:d.ljujictd@gmail.com
mailto:info@vodovod-ue.co.rs
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mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
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1.2. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац на 

водном/мелирационом подручју/његов заменик и помоћник, секторски руководилац/његов заменик, 

руководилац хидромелиорационог система/његов заменик, на територији града Чачка 

Систем за заштиту од поплава – хидромелиорациони системи, територијална припадност система, 

дужина каналске мреже, реципијент, евакуациони објекти и критеријуми и услови за проглашење редовне и 

ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода 

 Мелиорационо подручје „Западна Морава“ ХМС: ЗМ 1. 

 

 

 

Ознака 

ХМС 

 

 

 

Хидромелиорациони 

систем (ХМС) 

 

 

 

Територијална припадност системи 

Катастарска општина (КО) 

 

Д
у

ж
и

н
а 

к
ан

ал
ск

е 
м

р
еж

е 

(Д
К

М
) 

(m
) 

 

 

 

 

Реципијент 

Евакуациони објекат 

Г
р

ав
и

та
ц

и
о

н
 и

 

и
сп

у
ст

 (
Г

И
) 

Ц
р

п
н

а 
ст

ан
и

ц
а 

(Ц
С

) 

 

 

ЗМ 1. 

 

 

Чачак 

Љубић, Трбушани, Пријевор, Коњевићи, 

Љубићска Балуга, Станчићи, Горња 

Трепча, Доња Трепча, Остра, Мојсиње, 

Доња Горевница, Мрчајевци, Бресница, 

Бечањ и Катрга 

 

 

36.000 

 

Западна 

Морава. 

Чемерница 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Правно  лице  надлежно  за  организовање  и  спровођење  одбране  од  поплава,  руковалац одбране од 

поплава на мелиорационом подручју, његов заменик и помоћник, руководилац хидромелиорационог система 

и његов заменик 

 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ: 
 

ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ 

СИСТЕМА (ХМС) 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК: Јованка Ћирковић, моб.064/840-4111, E-mail:  jovanka.cirkovic@srbijavode.rs 
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II ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

2.1. Заштитни објекти који се налазе на територији града Чачка на водама II реда на којима се 

спроводи одбрана од поплава – сектори/деонице, заштитни водни објекти, штићена плавна подручја и 

критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и леда (по 

угледу на Републички оперативни план) 

За координацију одбране од поплава за територију јединице локалне самоуправе задужена је Служба 

за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове и Стручно-оперативни тим  за  заштиту и  

спасавање од  поплава  који   су надлежани  за спровођење  мера заштите од поплава. Одбрану од поплава 

организује и спроводи јединица локалне самоуправе на својој територији, у складу са општим планом, 

планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републичким оперативним планом и Локалним 

оперативним планом. 

У складу са Законом о ванредним ситуацијама РС, правна и физичка лица чија је имовина угрожена 

поплавама одговорнa су за спровођење мера одбране од поплава у циљу заштите угрожене имовине. 

Град Чачак је наручио израду Студије и оперативног плана за заштиту од поплава коју је израдио 
Грађевински факултет из Београда у сарадњи са предузећем „ЕХТИНГ“ Д.О.О. која је завршена 2012. 
године. На основу мишљења достављено од стране ЈВП „Србијаводе“ бр.07-2024/2 у поступку доношења 
Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на подручју града Чачка као закључак наведени су 
неопходни елементи којим је потребно допунити истоимени план. С`тим у вези Водопривредно предузеће 
ВДОО „Морава“ је израдила техничку документацију са циљем да се предметни план и студија допуне 
неопходним елементима који су у складу са садржајем локаног оперативног плана за воде II реда за које 
мишљење издаје надлежно Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе". У складу са горе наведеним 
дефинисан је садржај оперативног плана за воде II реда на територији града Чачка. 

На основу Одлуке о утврђивању пописа вода I реда  које је донела Влада Републике Србије 04.11.2010. 
године, у воде I реда на територији града Чачка спадају: река Западна Морава, Чемерница, Каменица и 
Дичина.  Све површинске воде које нису утврђене као воде I реда сматрају се водама II реда у које се на 
територији града Чачка сврставају Атеничка, Бања, Бресничка, Буковац, Жутаја, Јежевачка, Карача, 
Липничка, Лозничка, Лупњача, Мршиначка, Островска, Слатинска, Трнавска, Растока, Велики поток, Дубоки 
поток и др. На територији града Чачка, Западна Морава је на четири места преграђена бранама иза којих су 
формирана вештачка језера: језеро Међувршје, Овчарско - Кабларско језеро,  језеро Парменац,  језеро у 
самом граду изграђено је у оквиру Спортског центра „Младост“. 

2.2. Локални водни објекти и хидролошке карактеристике (Рачунске кише). 

Као основ за одређивање меродавних рачунских киша за разматране сливне површине коришћене су 

зависности висина  кише  – трајање  кише  – повратни период  (ХТП) за станицу Пожега и висине дневних 

киша на девет падавинских станица. 

Табела 1. Рачунске кише кратког трајања на главној метеоролошкој станици Пожега 

 

Трајање кише (мин) 

Вероватноћа превазилажења 

5% 2% 1% 

Висина кише (мм) 

60 42.5 53.1 61.8 

120 49.0 60.7 70.4 

180 52.6 65.0 75.3 

360 57.1 69.9 80.5 

720 60.2 72.8 83.4 

1440 69.8 85.0 97.8 
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Табела 2. Подаци о падавинама са меродавних метеоролошких станица 

 

Падавинска станица 

Вероватноћа превазилажења 

5% 2% 1% 

Висина кише (мм) 

К1 Рудник 83.7 96.2 105.7 

К2 Љутице 74.0 89.9 103.2 

К3 Коштунићи 72.2 82.7 90.6 

К4 Г. Добриња 72.3 86.8 98.8 

К5 Пожега* 71.2 84.1 92.7 

К6 Гуча 82.0 99.7 114.4 

К7 Катрга 61.1 72.1 81.2 

К8 Врдила 77.2 93.0 105.3 

К9 Краљево 78.7 93.1 103.8 

 

Најважније и најдуже леве притоке Западне Мораве су: Бресничка река (17  км), Островачка река (14 

км) итд.  Са десне стране у Западну Мораву се уливају реке чија се изворишта налазе на обронцима Овчара 

и Јелице, а најдуже су: Јежевичка река (13 км), Атеничка река (5 км), Трнавска река (6 км), Слатинска река 

(10 км) итд. 

Табела 3. Списак већих река и потока на територији града Чачка са карактеристикама 

Редни 

број 

 

Река/Поток 

 

Профил 

 

Положај тока 
Површина 

слива 

Дужина L 

(km) 

1. Моравиште Западна Морава десна 22,0 13,6 

2. Дубоки Западна Морава десна 20.9 11,5 

3. Слатинска Западна Морава десна 13,9 11,5 

4. Липничка Западна Морава десна 19,7 12,9 

5. Јежевачка Западна Морава десна 27,9 14,0 

6. Карача Западна Морава десна 19,8 11,1 

7. Трнавска Западна Морава десна 13,3 9,74 

8. Атеничка Западна Морава десна 16,3 10,3 

9. Лозничка Западна Морава десна 7,88 7.87 
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10. Придворица Западна Морава десна 13,7 7,88 

11. Парменац Западна Морава десна 3,32 3,66 

12. Виноградина Западна Морава десна 2,39 3,56 

13. Грахориште Западна Морава десна 2,79 2,34 

14. Виноградина Западна Морава десна 1,97 3,45 

15. Каменица Западна Морава лева 214 53,3 

16. Асановац Западна Морава лева 3,98 3,83 

17. Врнчанска Западна Морава лева 14,3 8,48 

18. Папратишка Западна Морава лева 14,1 9,33 

19. Каменица Западна Морава лева 179 39,7 

20. Чемерница Западна Морава лева 626 56,1 

21. Дичина Чемернице лева 212 41,6 

22. Бања Западна Морава лева 26,3 14.3 

23. Островка Западна Морава лева 31,8 15,0 

24. Жујевац Западна Морава лева 78,9 20,7 

25. Бресница Западна Морава лева 53,3 7,87 

 

Слика 1.  Ситуациони приказ хидрографске мреже града  Чачка 
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На основу извршених хидролошких анализа у домену параметарске хидрологије приказани су 
протицаји значајнијих водотокова на територији града Чачка. 

Табела 4. Протицај     значајних  водотокова       добијених    на   основу анализа параметарске хидрологије 

 

 

Слив 

 

Река 

 

А (км²) 

Вероватноћа превазилажења 

5% 2% 1% 

Q (м³/с) 

1. S02 Јездинска (Лупњача) 13.19 33.0 47.3 60.5 

2. S01 Лозничка 5.73 13.2 18.7 23.8 

3. S03 Атеничка 13.03 16.9 24.5 32.1 

4. S04 Трнавска 6.17 8.3 12.0 15.7 

5. S05 Карача 10.36 14.7 21.3 27.7 

6. S06 Јежевачка 23.20 24.8 36.6 48.6 

7. S07 Липничка 10.36 15.2 21.8 28.2 

8. S08 Слатинска 12.08 18.3 26.1 33.7 

9. S09 Мрсиначка 6.58 9.9 14.0 18.0 

10. S18 Мрсаћка 61.06 60.0 86.7 112 

11. S19 Велики поток 8.35 11.1 15.9 20.5 

12. S16 Градинац 9.58 15.1 21.5 27.5 

13. S17 Лађевачка 15.76 23.8 34.1 44.1 

14. S20 Бресница 53.26 51.4 73.1 94.3 

15. S11 Буковац 10.63 19.2 27.0 34.4 

16. S12 Островка 31.85 46.9 67.1 86.7 

17. S13 Бања 24.26 26.2 38.2 50.3 

18. S15 Каменица/Пријевор (х.с.)* 202.44 148 199 242 

19. S14 Чемерница/Прељина(х.с.)* 611.34 199 270 337 
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Слика 2. Графички приказ значаја водотока са становишта  протицаја 

 

 

Јездинска Лупњача 

                 

             Лозничка    

           

      Атеничка    

    

      Трнавска  

      Карача 

     Јежевићка  

   

     Липничка  

     Слатинска  

 

      Мрсиначка  

  

     Мрсаћка  

     Велики поток  

 

     Градинац  

 

     Лађевачка  

 

     Бресница  

      Буковац  

 

      Островка  

      Бања 

 

Каменица/Пријевор (х.с.)* 

 

 

 

Делимично су регулисане само реке: Атеничка река, Лозничка река и река Лупњача и то: 

 Атеничка река- Oд регионалног пута Чачак-Краљево низводно у дужини L~1500m, 

 Река Јездинска Лупњача од ушћа узводно у дужини од L~2840 m, 

 Лозничка река - од ушћа узводно у дужини од L ~ 2700m. 

Ове регулисане деонице водотока се налазе у систему одбране од поплава вода првог реда имајући у 

виду да са деснообалним насипом реке Западне Мораве чине јединствени систем, брањену затворену касету 

Чачак 1 
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Слика 3. Приказ регулисане и нерегулисане деонице водотокова II реда на територији града Чачка 

 

Црвеним линијама су приказане све деонице водотокова које се налазе у природном нерегулисаном 

стању. Зеленим линијама приказани су регулисани делови водотока. Сва три водотока налазе се на десној 

обали Западне Мораве у зони месних заједница које се налазе у ужем градском језгру. 

Воде II реда су од  2015. године, у систему  редовног одржавања.  Регулисане  деонице Лупњаче, 
Лозничке  и  Атеничке  реке  су  до  2014.  године,  спорадично  одржаване  кроз  систем редовног одржавања 
вода I реда из програма ЈВП "Србијаводе", а од 2015. године, у редовном одржавању кроз план и програм 
чишћења вода II реда које су у надлежности града. На територији града Чачка у зони водотокова II реда нема 
изграђених објеката за заштиту од поплава - насипа. 

Делови  регулисаних  водотока  предметне  3  реке  налазе  се  у  оквиру  штићеног  водног подручја 
вода I реда: "Чачак 1" - Затворена касета 11.46km. 

Предметно штићено подручје Чачак 1 приказано је на наредној слици. Остала подручја града нису 

штићена. 

Слика 4. Ситуациони приказ затворене касете "Чачак 1" са уређеним  објектима 
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Дуж водотокова II реда постоји значајан број мостовских и других пропуста. За ове објекте извршена 

је анализа и прва фаза израде катастра у којој су идентификовани сви значајни пропусти на водотоцима који 

су приказани на наредној слици. За ове објекте у фази је израда катастра за потребе оперативног плана. 

Слика 5. Приказ мостова и других значајних објеката на водама II реда 

 

2.3. Критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава. 

Услед наиласка великих вода (спољних и унутрашњих) и услед загушења ледом, организује се и 

спроводи, у зависности од степена опасности, према следећим фазама: редовна и ванредна одбрана од 

поплава. У складу са Републичким оперативним планом на територији града Чачка од вода I реда постоје 3 

брањена подручја: Чачак1, Чачак2, Балуга Љубићска. 

Табела 5. Брањена подручја према Републичком оперативном плану на територији града Чачка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.13.1. 

Десни насип уз Западну Мораву кроз 

Чачак 5.09км са регулисаним коритима од 

ушћа у Западну Мораву: Атеничке реке 1.44км, 

Лозничке реке 2.73, и Лупњаче 2.2км, укупно 

11.46км. 

 

 

В Западна Морава ВВ 460 

(13.05.1965) РО 350 237.54 

ВО 450 238.54 

МВ Q1& =1220 m3/s 

 

ЧАЧАК 1 

Затворена 

Касета 

11.46 

ЧАЧАК 

Леви насип уз Западну Мораву од ушћа 

чемернице до бране Парменац 12.68км 

ЧАЧАК 2 

Затворена 

Касета 

18.98 

ЧАЧАК 

Десни насип уз Чемерницу од ушћа у 

Западну Мораву до ушћа Дичине 6.30 км. 

 

 

 

В Чемерница 

ВВ 

РО 250 232.16 

ВО 400 233.66 

 

 

Леви насип уз Чемерницу од ушћа у 

Западну Мораву до Прељине, 5.3км 

БАЛУГА 

Затворена 

Касета 

5.30 км 

ЧАЧАК 
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На    водотоцима   II   реда на територији града Чачка нема изграђених објеката за заштиту од поплава.  На 

основу  тога        може    се  констатовати  да                                            су          сва    подручја                                                              небрањена. 

Редовна одбрана од поплава од спољних вода на водама II реда проглашава се на водотоку када 
водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране 
утврђен   критеријумима за увођење мера одбране од поплава из локалног оперативног плана, а очекује се 
даљи пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја. 

На водотоцима другог реда не постоје мерна места за праћење падавина отицаја нивоа. Тренутно  
је  хидролошке  показатеље  могуће  добити  на  основу  синтетичких  хидрограма  и параметарске 
хидрологије. 

На основу тренутног стања водотокова у смислу обраслости и неуређености није могуће 
успоставити поуздане критеријуме одбране од поплава. Предметни водотоци II реда су бујичног карактера  
са  стрмим  падом  и  малим  попречним  пресецима  корита,  на  њима  нема  значајних водопривредних 
објеката на основу тога се може закључити да се одбрана од леда не спроводи. 

Имајући   све   у   виду   тренутно   није   могуће   дефинисати   критеријуме   за   проглашење редовне  

и ванредне  одбране  од  поплава  на водотоковима  II реда . 

На основу свега горе наведеног овим документом дефинисаће се критеријуми за проглашење стања 
приправности и ванредне ситуације. Овде се напомиње да ови критеријуми нису непроменљиве величине. 
Они зависе од многих променљивих попут стања и познавања система, промена  унутар  ситема  
изградњом  нових  или  реконструкцијом  постојећих  водопривредних објеката за заштиту од поплава. 
Критеријуме је потребно стално проверавати и усаглашавати како би се систем довео у што боље 
оперативно стање. 

Стање  и  неизученост  сливова  водотока  II  реда  као  и  чињеница  да  је  реч  о  бујичним 
водотоковима условљава да критеријум за стање приправности мора бити дефинисан у складу са 
количином и интезитетом пале кише. 

Слика 6. Падавине на територији града Чачка 
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На  водама  II  реда  редовна,  односно  ванредна  одбрана  од  поплава  проглашава  се  на деоницама 

на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана од 

поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава 

из локалног оперативног плана. 

На  водама  II  реда  на  којима  не  постоје  изграђени  заштитни  водни  објекти  стање приправности 

се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности из локалног 

оперативног плана. 

На наредним табелама дефинисани су критеријуми за време великих вода. 

-     СП - Стање приправности 

-     РО - Редовна одбрана од поплава 

-     ВО - Ванредна одбрана од поплава 

-     ВС - Ванредно стање 

Табела 6. Дефинисани критеријуми за проглашење ванредног стања у време великих вода 

Подручје Водоток Нештићено СП РП ВО ВС 

 

 

 

 

М.13.1.CA01 

 

 

 

 

Бресниц

а 

 

 

 

 

нештићено 
подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)
= 

- Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

 

Киша 
oчекиваног 
интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази 

до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 

 

 

 

 

М.13.1.CA02 

 

 

 

 

Велики 
поток 

 

 

 

 

нештићено 
подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)
= 

- Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

 

Киша 
oчекиваног 
интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази 

до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 

 

 

 

 

М.13.1.CA02 

 

 

 

 

Добоки 
поток 

 

 

 

 

нештићено 
подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)
= 

- Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

 

Киша 
oчекиваног 
интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази 

до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 

 

 

 

 

М.13.1.CA03 

 

 

 

 

Мрсина-
чка 

 

 

 

 

нештићено 
подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)
= 

- Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

 

Киша 

oчекиваног 
интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази 

до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 
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Подручје Водоток Нештићено СП РП ВО ВС 

 

 

 

 

М.13.1.CA04 

 

 

 

 

Буковац 

 

 

 

 

нештићено 
подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

Киша 

oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази 

до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 

 

 

 

 

М.13.1.CA04 

 

 

 

 

Слатин-

ска 

 

 

 

 

нештићено 
подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

 

Киша 

oчекиваног 
интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази 

до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 

 

 

 

 

М.13.1.CA06 

 

 

 

 

Липнич-

ка 

 

 

 

 

нештићено 
подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

 

Киша 

oчекиваног 
интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази 

до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 

 

 

 

 

М.13.1.CA07 

 

 

 

 

Остров-
ка 

 

 

 

 

нештићено 
подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

 

Киша 
oчекиваног 
интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази 

до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 
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М.13.1.CA08 

 

 

 

 

Бања 

 

 

 

 

нештићено 
подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

Киша 

oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 

 

 

 

 

М.13.1.CA09 

 

 

 

 

Јежевачка 

 

 

 

 

нештићено 
подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

 

Киша 

oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 

 

 

 

 

М.13.1.CA10 

 

 

 

 

Карача 

 

 

 

 

нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

 

Киша 

oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 

 

 

 

 

М.13.1.CA11 

 

 

 

 

Трнавска 

 

 

 

 

нештићено 
подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

 

 

Опис 

 

Киша 
oчекиваног 
интезитета 

већег од 30mm 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

 

 

- 

 

 

Опис 

На појединим деловима 
долази до изливања 

воде из корита односно 
пријем воде у канале 

је изразито успорен 
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Подручје Водоток Нешти-
ћено 

СП РП ВО ВС 

 

 

М.13.1.CA12 

 

 

Атеничка 

 

„Чачак 1“ 
затворена 

касета 

P(mm)=  P(mm)= - P(mm)= - P(mm)=  

Q(m3/s)=  Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)=  

Niv(cm)=  Niv(cm)= 350 Niv(cm)= 450 Niv(cm)=  

Z(m.n.m)=  Z(m.n.m)= 237,54 Z(m.n.m)= 238,54 Z(m.n.m)=  

Опис  Опис - Опис - Опис  

 

 

М.13.1.CA13 

 

 

Лозничка 

 

„Чачак 1“ 
затворена 

касета 

P(mm)=  P(mm)= - P(mm)= - P(mm)=  

Q(m3/s)=  Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)=  

Niv(cm)=  Niv(cm)= 350 Niv(cm)= 450 Niv(cm)=  

Z(m.n.m)=  Z(m.n.m)= 237,54 Z(m.n.m)= 238,54 Z(m.n.m)=  

Опис  Опис - Опис - Опис  

 

 

М.13.1.CA14 

 

 

Јездинска 

 

„Чачак 1“ 
затворена 

касета 

P(mm)=  P(mm)= - P(mm)= - P(mm)=  

Q(m3/s)=  Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)=  

Niv(cm)=  Niv(cm)= 250 Niv(cm)= 400 Niv(cm)=  

Z(m.n.m)=  Z(m.n.m)= 232,16 Z(m.n.m)= 233,36 Z(m.n.m)=  

Опис  Опис - Опис - Опис  

 

III НЕШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

Већина  притока  водама  I  реда  је  нерегулисана  и  слабо  се  одржава.  Воде  II  реда  на територији 

града Чачка припадају категорији бујичних водотокова. Карактеришу их мали сливови и релативно мале 

брзине концетрације као и изражена неравномерност у погледу потока. Подужни пад водотокова је изразит 

у односу на равничарске реке. На десној и левој обали Западне Мораве подужни пад водотока значајно се 

мења при њиховом уласку у котлину реке Мораве. Бујичне водотокове  карактеришу  мали  средњи  протицаји  

и  мала  продукција  наноса  током  већег  дела године док при поплавним таласима мање вероватноће појаве 

протицај и продукција наноса могу да нарасту и по више пута. 

Поплавни  таласи  бујичних  водотока  су  изразито  динамични,  талас  који  настаје  као последица 
падавина или отапања леда веома брзо се формира и за свега неколико сати достигне врх поплавног 
таласа. Према анализама Јездинска Лупњача има најкраће време концентрације tc~2.5 часова док река 
Бања има најдуже време концентрације tc~8 часова. 

Најчешћи разлози због којих долази до поплава су: неуређена корита обрасла каналима, неодржавани 
канали, обраслост корита, обраслост мостовских и других пропуста, изграђеност објеката у кориту који 
ометају ток, недовољна пропусна моћ  пропуста, смеће и неодржавање корита. Сливови водотока II реда 
на територији града Чачка су неизучени. На водотоцима се не врши осматрање и праћење. На водотоцима 
нема изграђених и постављених мерних места за праћење падавина, отицаја, нивоа. 

Град Чачак је 2012. године, израдио Студију и план заштите од поплава територијалне јединице  
локалне  самоуправе  града  Чачка  која  представља  планску  документацију  за  израду Оперативног плана 
одбране од поплава за воде II реда и њом се даје оцена постојећег стања управљања водама и дефинишу 
циљеви и смернице за управљање великим водама на територији града Чачка. Такође подаци из наведене 
студије коришћени су за израду Процене угрожености уз неке корекције због промене чињеничног стања на 
територији града. Генерално се може рећи да је избор водотока за анализе, хидрауличке прорачуне, и оцену 
ризика у Студији* учињен по основу 2 критеријума: по критеријуму досадашњих историјских поплава и 
начињених штета, и по критеријуму значаја и вредности садржаја на брањеном подручју, те је обрађено 
16 водотока: Атеничка, Трнавска, Јездинска, Липничка, Слатинска и Мршиначка река, Велики поток, Карача, 
Лупњача, Каменица, Чемерница, Бања, Островка, Буковац, Бресница и Дичина. Ризик од поплава је 
комбинација вероватноће појаве поплаве и могућих штетних последица поплаве на здравље људи, животну 
средину, културно наслеђе и привредне активности. 

Све  процене  у  студији  рађене  су,  за  најгору  могућу  ситуацију  и  сценарио,  за  случај такозваних 
стогодишњих великих вода. Утврђено је да би тим таласом у чачанском крају била поплављена површина од 
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5.551 hа.  Западна Морава плавила би 2.531 hа. Највећу површину 769 hа поплавила би Бресница, најмању 25 
hа Дубоки поток. 

Катастрофално високе воде на једној реци зависе од читавог низа фактора који се међусобно 
условљавају и допуњују. Њихов утицај на формирање поплавног таласа може бити директан и 
индиректан. Директни узроци поплава најчешће су: падавине (киша и снег), појава леда на рекама, стање  
водостаја  у  време  његовог  пораста,  меандрирање  тока,  појава  клизишта  и  појава коинциденције  
великих  вода.    Као  најважнији  индиректни  узроци  поплава  могу  се  навести следећи:  величина  и  облик  
слива,  густина  речне  мреже,  рељеф  и  његове  карактеристике, засићеност земљишта водом, стање 
водостаја подземних вода, степен пошумљености и начин обрађивања пољопривредних површина у сливу, 
људски фактор, односно непридржавање одређених прописа, нередовно и недовољно пажљиво чишћење 
наноса у рекама и акумулацијама, недовољно одговарајућих одбрамбених насипа, обала и утврда и промена 
климе на нашем географском подручју. 

Могуће штете значајних водотокова на територији града Чачка 

Табела 7.  Просечне ширине и површине плавних зона дуж притока Западне Мораве при Т = 100 година 

 
Водоток Ширине плављења  (м) Површине плављења (ha) 

Дичина 510 307 

Бања 140 241 

Островка 327 325 

Буковац 500 513 

Бресница 301 769 

Атеничка 31 26 

Трнавска 131 141 

Карача 153 168 

Јежевачка 257 200 

Липничка 141 191 

Слатинска 146 139 

Мрсиначка 163 95 

Велики поток 135 39 

Добри поток 482 25 

Каменица 134 172 

Табела 8. Просечне дубине плављења на притокама Западне Мораве 

Водоток Т = 100 г. Т = 50 г. Т = 25 г. 

Чемерница 2.01 1.94 1.56 

Дичина 1.06 0.98 0.88 

Бања 0.56 0.50 0.44 

Островка 0.63 0.57 0.48 

Буковац 0.35 0.32 0.28 

Бресница 0.67 0.60 0.52 

Атеничка 0.95 0.90 0.80 

Трнавска 0.29 0.26 0.22 

Карача 0.45 0.41 0.37 

Јежевачка 0.44 0.42 0.40 

Липничка 0.46 0.42 0.37 

Слатинска 0.44 0.40 0.36 

Мрсиначка 0.36 0.33 0.29 

Велики поток 0.45 0.42 0.38 

Добри поток 0.50 0.44 0.42 

Каменица 1.76 1.64 1.48 
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У Табели 6. повратни период означен је са Т и приказане су просечне дубине плављења за 100, 50 

и 25 година. У наредним табелама приказани су подаци о  угроженом становништву, стамбеним 

објектима, пољопривредне површине и инфраструктурни објекти. 

У погледу заштите становништва, најрањивији су делови катастарских општина Атеница, Трнава,  

Јежевица,  Мрчајевци,  Катрга,  Рошци  (слив  реке  Каменица),  КО  Балуга  Љубићска, Прељина и  Коњевићи 

(слив реке Чемернице),  КО Чачак  који је био погођен мајским поплавама 2014. године (Месна заједница 

Сајмиште и Љубићски кеј)  и ужа област у КО Бељина и Парменац. Ови делови КО имају статус високог 

ризика за популацију и то значи, да је тамо приоритет изградње  и  одржавања  опреме  за  заштиту  од  

поплава  или  код  примања  мера  за  заштиту становништва од поплава. У категорији средњег или мањег 

ризика за становништво јесу делови КО Миоковци, Г.Горевница, Заблаће, Балуга Трнавска, Виљуша, 

Кукићи, Мршинци и Горичани и мањи део Прељине (део КО Прељина и Вранићи). 

Табела 9. Број поплавом угрожених становника по сливним подручјима 

Река Површина плавне зоне (ha) Број угрожених становника 

Атеничка 26,3 284 

Бања 170,9 146 

Бресница 768,6 744 

Буковац 513,5 1640 

Чемерница 464,6 397 

Дичина 306,8 32 

Јежевачка 200,0 881 

Каменица 172,2 424 

Карача 168,1 589 

Липничка 190,7 258 

Мрсиначка 95,2 115 

Островка 325,3 559 

Слатинска 139,3 292 

Трнавска 141,2 922 

Велики поток 63,8 350 

Западна Морава 3163,6 1505 

Табела 10. Број поплавном угрожених стамбених објеката по сливним подручјима 

 

Река 

 

Површина плавне зоне (ha) 
Број угрожених стамбених 

објеката 

Атеничка 26,3 96 

Бања 170,9 47 

Бресница 768,6 219 

Буковац 513,5 503 

Чемерница 464,6 116 

Дичина 306,8 5 

Јежевачка 200,0 276 

Каменица 172,2 145 

Карача 168,1 178 

Липничка 190,7 81 

Мрсиначка 95,2 38 

Островка 325,3 182 

Слатинска 139,3 97 

Трнавска 141,2 297 

Велики поток 63,8 77 

Западна Морава 3163,6 492 
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Табела 11. Поплавом угрожене пољопривредне површине по сливним подручјима 

 

Река 

 

Површина плавне 

зоне (ha) 

 

Пољопривредна 

површина (ha) 

Проценат угрожене 

пољопривреде у одосу на површину 

плавне зоне (ha) 

Атеничка 26,3 8,2 31,1 

Бања 170,9 129,1 75,6 

Бресница 768,6 648,6 84,4 

Буковац 513,5 474,8 92,5 

Чемерница 464,6 317,4 68,3 

Дичина 306,8 221,3 72,1 

Јежевачка 200,0 171,5 85,7 

Каменица 172,2 23,5 13,6 

Карача 168,1 123,8 73,6 

Липничка 190,7 172,8 90,6 

Мрсиначка 95,2 77,0 80,9 

Островка 325,3 272,0 83,6 

Слатинска 139,3 123,7 88,8 

Трнавска 141,2 101,4 71,8 

Велики поток 63,8 50,6 97,3 

Западна Морава 3163,6 2119,8 67,0 

Укупна дужина постојећих и планираних регионалних и магистралних путева на територији града 

Чачка износи 164,5 км, при чему се унутар плавне зоне налази 10,5км, што представља 6,4% укупне дужине 

ових путева. У   погледу угрожености   путне мреже изливањем река са ризиком сужавања пролаза до 

прекида путног саобраћаја као једни од најугроженијих Државних путева су: Државни пут бр. 5 на местима 

укрштања и паралелно са реком Западна Морава, укрштање са током Чемернице, Државни   пут бр. 22 

на местима укрштања и паралелно са реком  Дичина и Бања код Мојсиња, Државни   пут бр. 179 и 356 на 

местима укрштања и паралелно са реком Чемерница и Државни пут бр. 355 на местима укрштања и паралелно 

са реком Каменица. 

Табела 12. Дужина угрожености магистралних и регионалних путева по сливним подручјима 

 

Река 
Дужина магист. и 

регион. путева (м) 

 
 

Река 
Дужина магист. и 

регион. путева (м) 

Атеница 27  Карача 238 

Бања 444  Липничка 31 

Бресница 116  Мршиначка 0 

Буковац 981  Островка 177 

Чемерница 1752  Слатинска 100 

Дичина 0  Трнавска 415 

Јежевачка 522  Велики поток 0 

Каменица 1256  Западна Морава 4524 

 

Укупна дужина локалних и општинских путева на територији града Чачка износи 377,6км, при чему 
се унутар плавне зоне налази 30,5км или 8,1% укупне дужине. 
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Табела 13. Дужина угрожених локалних и општинских путева по сливним подручјима 

Река Дужина угрожених локалних 

и општинских путева 

(м) 

 Река Дужина угрожених локалних 

и општинских путева 

(м) 

Атеница 1171  Карача 1936 

Бања 1188  Липничка 312 

Бресница 2393  Мршиначка 0 

Буковац 3597  Островка 1550 

Чемерница 1353  Слатинска 264 

Дичина 660  Трнавска 776 

Јежевачка 2375  Велики поток 664 

Каменица 3048  Западна Морава 9227 

 

Табела 14. Број поплавом угрожених мостова и пропуста по сливним подручјима 

 

Река 

Број мостова и 

пропуста на плавном 

подручју 

  

Река 

Број мостова и 

пропуста на плавном подручју 

Атеница 10  Карача 16 

Бања 6  Липничка 6 

Бресница 17  Мршиначка 5 

Буковац 15  Островка 6 

Чемерница 8  Слатинска 7 

Дичина 2  Трнавска 13 

Јежевачка 9  Велики поток 0 

Каменица 12  Западна Морава 15 

 

Од водотокова II реда железничка инфраструктура и објекти нису угрожени на основу анализе плавних 

зона. Значајна водоизворишта за снабдевање у систему водовода нису у зони водотокова II реда док сеоска 

и индивидуална изворишта-бунари нису разматрани јер постоји велики број на сеоским подручјима. 

На плавном подручју водотокова II реда нема података о регистрованим депонијама. Будући да не 
постоје прецизни подаци о дивљим депонијама, оне нису обрађиване али се може сматрати да оне засигурно 
постоје и представљају потенцијалну опасност док је у плавној зони Западне Мораве стогодишњом водом 
угрожено 5 депонија. 

На  територији града    водотоковима II реда  угрожена су 2  верска обејкта  потенцијалном плавном 

зоном реке Бреснице. Према анализама нема угрожених културних објеката у оквиру потенцијалних плавних 

зона водотока II реда. У плавној зони реке Бреснице угрожена су 2 историјска обејекта као и 2 историјска 

археолошка локалитета на подручју потока Буковац. 

Елементарне непогоде које су пратиле Град Чачак током претходних десет година, нанеле су велике 

штете објектима, привредним субјектима, пољопривреди, биљном и животињском свету и животној средини. 
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Табела 15. Последице поплава у периоду од 2012. до 2016. године 

 

Година 
дешавања 
непогоде 

 

Евакуисано 
становни- 

штво 

Број оштећених 

објеката 

 

Угинуле 
животиње 

 

Оштећена инфраструктура 
 

Културна  
добра 

Стамбе 

-ни 

Привре- 

дни 

 

Мостови 

 

Путеви 

 

Трафостанице 

2012 / / / / / / / / 

2013 / / / / / / / / 

 

2014 

 

378 лица 

 

581 

 

56 
1334 

(5130 кг) 

 

5 

 

13720м 
244 трафостанице 

10/04 кV 

3 

манастира 

2015 / / / / / / / / 

2016 6 лица 257 31 / 3 65000 м / 2 

 

Табела 16. Штете на пољопривреди у периоду од 2012. до 2016. године 

Година дешавања 

непогоде 
Штета на пољопривредним културама у хектарима  

Укупно Ратарска култура 

у хектарима 

Воћарске културе 

у хектарима 

Повртарске културе 

у хектарима 

Крмно биље у 

хектарима 

2012 / / / / / 

2013 37,8 2,15 2,52 10,6 53,07 

2014 1276,75 29,73 81,11 471,74 1859,33 

2015 / / / / / 

2016      

 

На основу израђене студије дефинисане су плавне зоне за значајне водотоке II реда. На наредној 

слици приказане су предметне плавне зоне за повратни период Q1%. 

Слика 7. Плавне зоне за значајне водотоке II реда 
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Под критичним деоницама и објектима подразумевају се оне деонице и објекти услед којих и на 

којима може доћи до изливања. 

Под критичним објектима сматрају се: 

 Пропусти са смањеном или недовољном пропусном моћи 

 Објекти у кориту водотока који смањују пропусност корита 

Под критичним деоницама сматрају се: 

Деонице  на  којима  не  постоји  потребан  протицајни  профил  деонице  са  малим коритом, деонице са 

смањеним протицајем услед обраслости и неодржавања итд. 

За потребе овог плана израђена је катастар критичних објеката и деоница који се налази у бази 

обрађивача. Због обимности дат је генерални преглед са освртом на поједине најзначајније критичне објекте. 

На наредним сликама приказане су критични објекти на водотоцима 2 реда. 

Слика 8. Критичне деонице за водотоке II реда где је смањен протицај 
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Слика 9. Јездинска Лупњача, пропуст ID:RPMLu5 (недовољан протицајни профил мостовског пропуста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10. Лозничка река ID:RPMLо7 (смањен протицајни профил услед објекта у кориту) 
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Слика 11. Атеничка река ID:RPMАт1 (Канализациони колектор који се налази у кориту водотока, 

заједно са пропустом недовољног пречника. Најнизводнији пропуст) 

 

 

Слика 12. Атеничка река ID:RPMАт5 (мало минор корито, ниске  обале) 
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Слика 13. Трнавска река ID:RPMTр4 (смањени протицајни профил плочастог пропуста) 

 

 

Слика 14.  Карача река ID:RPMКа3 (веома обрасло корито) 

 

 

Слика 15. Јежевачка река ID:RPMЈе4 (обрасло корито) 
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Слика 16. Слатинска река ID:RPMSl4 (велика обраслост у зони пропуста) 

 

 

Слика 17. Липничка река ID:RPMLi2 (обрасло корито са наносом у дну) 
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V ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ШТИЋЕНОМ ПОПЛАВНОМ ПОДРУЧЈУ 

 

Одбрана  од  поплава,  услед  наиласка  великих  вода  (спољних  и  унутрашњих)  и  услед загушења 

ледом, организује се и спроводи, у зависности од степена опасности, према следећим фазама: редовна и 

ванредна одбрана од поплава. 

На  водама  II  реда  редовна,  односно  ванредна  одбрана  од  поплава  проглашава  се  на деоницама 
на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима се спроводи  одбрана  
од  поплава,  по  испуњењу  утврђених  критеријума  за  проглашење  редовне, односно ванредне одбране од 
поплава из локалног оперативног плана. 

На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање приправности се 

проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности из локалног 

оперативног плана. 

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији града Чачка 
одлучује комадант Градског штаба за ванредне ситуације.. 

Редовну, односно ванредну одбрану од поплава на водама II реда на којима се спроводи одбрана 
од поплава, предлаже начелник Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка у сарадњи са стручно-
оперативним тимом за одбрану од поплава штаба за ванредне ситуације, у складу са законом којим се уређују 
ванредне ситуације и о томе обавештава надлежног руководиоца из републичког оперативног плана. 

Начелник Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка за време одбране од поплава на својој 
територији, дужан је да непрекидно размењује информације од значаја за интегрално управљање одбраном 
од поплава на водама II реда са јавним водопривредним предузећем надлежним за спровођење одбране од 
поплава на водама I реда на територији јединице локалне самоуправе, сагласно плану комуникација. 

Институцијално организовање одбране од поплава на водама II реда на територији града Чачка обавља: 

Градски штаб за ванредне ситуације, Стручно оперативни тимови, Јединице цивилне заштите опште намене 

за територију града Чачка, оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање, физичка и правна 

лица чија је имовина непосредно угрожена поплавом. 

За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на територији града 
Чачка, образован је Градски штаб за ванредне ситуације на (у даљем тексту: Штаб) у који су постављени. 

за комаданта: 

Милун Тодоровић, градоначелник 

за заменика комаданта 

Мирослав Вукосављевић, члан Градског већа 

за начелника: 

Братислав Зечевић, шеф Службе за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове при 

Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка. 

За лице које руководи јединицама цивилне заштите опште намене и спроводи наређења комаданта 

штаба по систематизацији и опису радног места одређен је Братислав Зечевић шеф Службе за безбедност и 

одбрану, одржавање и помоћно техничке послове при Градској управи за опште и заједничке послове града 

Чачка. Служба за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове директно одговара и 

спроводи мере и задатке које комадант писмено или усмено нареди. 
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Списак надлежних субјеката на територији града Чачка 

Табела 17. Преглед чланова Штаба за ванредне ситуације 

 

Р
ед

..
б

р
.  

 

Презиме и име 

 

Дужност у Штабу 

 

Назив радног места и адреса запослења 

Телефон 

На радном 

месту 

 

Мобилни 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Тодоровић Милун 

 

командант штаба 

 

Градоначелник града Чачка 

 

032/309-010 

 

063/601-301 

 

2. 

 

Вукосављевић Мирослав 
Заменик 

 комаданта штаба 

 

Члан Градског већа 

 

/ 

 

064/825-5705 

 

3. 

 

Зечевић Братислав 
начелник  

градског штаба 

шеф Службе за безбедност и одбрану,  

одржавање и помоћно техничке послове 

 

032/309-111 

 

064/864-3193 

 

4. 

 

Бежанић Небојша 

 

припадник штаба 
Начелник Градске управе за  

опште и заједничке послове града Чачка 

 

032/309-002 

 

064/864-3190 

 

5. 

 

Драган Вукајловић 

 

припадник штаба 

 

Директор ЈП „Градац“ Чачак 

 

032/224-338 

 

064/8255-740 

 

6. 

 

Пантовић Зоран 

 

припадник штаба 

 

Директор ЈКП „Вододвод“ Чачак 

 

032/303-620 

 

064/8292-700 

 

7. 

 

Вујанић Драгица 

 

припадник штаба 

 

Директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

 

032/800-196 

 

064/8938-705 

 

8. 

 

Домановић Петар 

 

припадник штаба 

 

Директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

 

032/5570-204 

 

064/814-8888 

 

9. 

 

Николић Драган 

 

припадник штаба 

 

Директор ЈКП „ Градско зеленило“ Чачак 

 

032/5373-760 

 

064/825-5782 

 

10. 

 

Благојевић Зоран 

 

припадник штаба 

 

Директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

 

032/5376-870 

 

064/8127-080 

 

11. 

 

Давидовић Биљана 

 

припадник штаба 

 

Секретар ОО Црвеног крста Чачак 

 

032/372-559 

 

065/5221-212 

 

12. 

 

Пајовић Александар 

 

припадник штаба 

 

Директор Дома здравља Чачак 

 

032/223-660 

 

063/8227-688 

 

13. 

 

Мишовић Ана 

 

припадник штаба 

 

Директор Завода за јавно здравље Чачак 

 

032/225-019 

 

064/8638-830 

 
14. 

Бранимирка 

Радосавчевић 

 
припадник штаба 

 
Директор Центара за социјални рад 

 
032/311-217 

 
062/590-688 

 
15. 

 
Радослав Милошевић 

 
припадник штаба 

 
Директор Опште болнице Чачак 

 
032/307-066 

 
063/629-048 

 
16. 

 
Јовичић Ненад 

 
припадник штаба 

 
Официр одељења полиције 

 
032/363-124 

 
064/892-5825 

 
17. 

 
Лазовић Бoрко 

 
припадник штаба 

 
Командир Саобраћајне полицијске испоставе 

Чачак 

 
032/363-006 

 
064/892-01-37 

 
18. 

 
Јовановић Милена 

 
припадник штаба 

 
Начелник Комуналне полиције 

 
032/341-662 

 
064/864-3145 

 
19. 

 
Саво Ковачевић 

 
припадник штаба 

 
Представник Војске Србије 

 
031/535-554 

 
069/655-911 

Табела 18. Састав стручно оперативног тима за одбрану од поплава 

 

 

Р
ед

..
б

р
.  

 

Презиме и име 

 

Дужност у тиму 

 

Назив радног места и адреса запослења 

Телефон 

На радном 

месту 

 

Мобилни 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Бојовић Милан 

 

Руководилац тима 

Помоћник градоначелника града Чачка за  

област месне самоуправе и инфраструктуру 

 

032/309-016 

 

064/864-3195 

 

2. 

 

Пантовић Зоран 

 

Члан тима 

 

Директор, ЈКП „Водовод“ 

 

032/303-620 

 

064/829-2700 

 

3. 

 

Радовановић Раде 

 

Члан тима 
Директор Водопривредног предузећа "Морава" 

Чачак 

 

032/322-293 
   063/654-064 
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ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА НА ВОДОТОКОВИМА II РЕДА 

Именује се за лице задужено за евидентирање одбране од поплава Jелена      Петровић тел  064/864-3182. 

За организацију и спровођење превентивних мера заштите и спасавања и покретање почетних 

активности у случају појаве опасности по живот и здравље људи, материјалних и културних  добара  као  и  

заштита  животне  средине  постављаени  су  повереници  цивилне заштите и њихови заменици за следеће 

делове територије града Чачка: 

1.   За источни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика повереника; 

2.   За јужни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика повереника; 

3.   За западни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика повереника; 

4.   За северни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика повереника; 

5.   За  централни део  територије  града  који  обухвата  градске  месне  заједнице  шест  (6) повереника и 

дванаест (12) заменика повереника. 

Табела 19. Преглед повереника и заменика повереника цивилне заштите опште намене града Чачка 

Ред. 

Бр. 

Презиме и име Функција у 

јединици 

Зона 

одговорност

и 

Телефон 

      Радно место   Мобилни   
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Кривокућа Миланко Повереник -И1-  064/136-8047 

2. Новосел Стефан Заменик 

повереника 

-И1-  063/545-521 

3. Вујичић Младен Заменик 

повереника 

-И1-  064/195-7076 

4. Радовановић Драган Повереник -И2- 032/535-2765 069/164-3093 

5. Лечић Иван Заменик 

повереника 

-И2-  065/357-2099 

6. Милишић Александар Заменик 

повереника 

-И2-  063/882-1758 

7. Миликић Андрија Повереник -Ј1-  063/886-2130 

8. Радовић Марија Заменик 

повереника 

-Ј1-  060/372-3284 

9. Крунић Срђан Заменик 

повереника 

-Ј1- 032/5373-098 063/886-2239 

10. Бошковић Ђорђе Повереник -Ј2-  064/511-7773 

11. Пешић Небојша Заменик 

повереника 

-Ј2-  060/527-5785 

12. Драмићанин Александра Заменик 

повереника 

-Ј2-  065/560-6626 

13. Кузмановић Предраг Повереник -З1-  061/142-2089 

14. Богдановић Милош Заменик 

повереника 

-З1-  064/474-6455 

15. Стефан Вујичић Заменик 

повереника 

-З1-  065/345-1120 

16. Ћурчић Стефан Повереник -З2-  066/961-6472 

17. Шутић Велибор Заменик 

повереника 

-З2-  064/383-1179 

18. Василијевић Никола Заменик 

повереника 

-З2-  065/846-6300 

19. Пауновић Делимир Повереник -С1-  065/944-4095 

20. Пештерац Жарко Заменик 

повереника 

-С1-  061/788-3367 

21. Јелесијевић Ирена Заменик 

повереника 

-С1-  061/328-4111 

22. Бошковић Срђан Повереник -С2- 032/309-049 064/161-3305 

23. Живковић Стефан Заменик 

повереника 

-С2-  064/537-3754 

24. Томић Стефан Заменик 

повереника 

-С2-  063/156-5858 

25. Ћендић Драган Повереник -Ц1- 032/368-701 063/477-701 

26. Јањић Дејан Заменик 

повереника 

-Ц1- 064/113-0560 063/623-583 

27. Басарић Драган Заменик 

повереника 

-Ц1-  060/650-7700 

28. Кувељић Ђорђе Повереник -Ц2-  064/010-1239 

29. Пауновић Срђан Заменик повереника -Ц2-  062/670-450 

30. Пауновић Радослав Заменик повереника -Ц2-  064/120-6598 
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31. Јанковић Милош Повереник -Ц3- 032/355-523 060/333-4570 

32. Зимоњић Марко Заменик повереника -Ц3- 032/355-523 062/470-715 

33. Радојевић Душан Заменик повереника -Ц3-  064/210-1057 

34. Лијескић Милош Повереник -Ц4- 032/340-140 063/348-362 

35. Стевановић Бела Заменик повереника -Ц4-  064/079-1258 

36. Ивановић Драган Заменик повереника -Ц4- 032/355-523 063/101-9325 

37. Остојић Александар Повереник -Ц5-  064/503-4894 

38. Пузовић Борис Заменик повереника -Ц5-  065/538-1307 

39. Илић Владимир Заменик повереника -Ц5-  064/327-8222 

40. Мунитлаковић Никола Повереник -Ц6-  062/857-5545 

41. Пантелић Стефан Заменик повереника -Ц6-  060/311-6515 

42. Величковић Филип Заменик повереника -Ц6-  064/999-5502 

 

Зоне одговорности обухватају следеће месне заједнице: 

„Јединица ЈЦЗ-И1 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   Балуга (Љубићска), 

2.   Вујетинци, 

3.   Горња Трепча, 

4.   Доња Трепча, 

5.   Коњевићи, 

6.   Мојсиње, 

7.   Остра, 

8.   Прељина, 

9.   Прислоница, 

10. Станчићи. 

Јединица ЈЦЗ- И2 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   Бечањ, 
2.   Бресница, 

3.   Горичани, 

4.   Доња Горевница, 

5.   Заблаће, 

6.   Катрга, 

7.   Кукићи, 

8.   Мрчајевци, 

9. Мршинци. 

Јединица ЈЦЗ- Ј1 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   Атеница, 

2.   Балуга Трнавска, 

3.   Бањица, 

4.   Вапа, 

5.   Виљуша, 

6.   Јездина, 

7.   Кулиновци, 

8.   Лозница, 

9.   Трнава. 

Јединица ЈЦЗ- Ј2 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   Брезовица, 

2.   Жаочани, 

3.   Јежевица, 

4.   Качулице, 

5.   Липница, 

6.   Петница, 

7.   Премећа, 

8.   Рајац, 

9.   Слатина. 

Јединица ЈЦЗ- З1 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   Међувршје, 

2.   Паковраће, 

3.   Парменац, 

4.   Придворица, 

5.   Риђаге. 

Јединица ЈЦЗ- З2 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   Видова, 

2.   Врнчани, 

3.   Јанчићи, 

4.   Овчар Бања, 

5.   Рошци. 

Јединица ЈЦЗ- С1 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   Вранићи, 

2.   Горња Горевница, 

3.   Милићевци, 

4.   Миоковци, 

5.   Пријевор. 

Јединица ЈЦЗ- С2 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   Љубић, 

2.   Ракова, 

3.   Соколићи, 

4.   Трбушани. 

Јединица ЈЦЗ- Ц1 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   „Стари  Град“, 

2.   „Палилула“. 

Јединица ЈЦЗ- Ц2 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   „Сајмиште“, 

2.   „Љубић Кеј“. 

Јединица ЈЦЗ- Ц3 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   „Алваџиница“, 

2.   „Кључ“, 

3.   „Свети Сава“. 

Јединица ЈЦЗ- Ц4 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   „3 децембар“, 

2.   „Парк“ 

Јединица ЈЦЗ- Ц5 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   „Кошутњак“, 

2.   „Бељина“. 

Јединица ЈЦЗ- Ц6 обухвата следеће месне заједнице: 

1.   „Танаско Рајић“ 

2.   „Лугови“.“ 
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Табела 20. Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање 

Р.Б. Назив правног лица Делатност Седиште 

1. 2

. 

3. 4. 
 

1. 
ЗАВОД ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ 

Ч

А

Ч

А

К 

 

Здравство 

 

Чачак, Краља Петра I 

 

2. 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЧАК 

 

Здравство 
Чачак, Веселина 

Миликића 9 
 

3. 

 

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

Снабдевање водом 
Чачак, Краља Петра I 

бр. 8 

4. „АУТОПРЕВОЗ“а.д. ЧАЧАК Саобраћај Чачак, Ломина 67 
 

5. 
ВЕТЕРИНАРСКА 

СТАНИЦА ВЕТВЕЛ 

ВЕ

ТВ
ЕЛ 

 

Ветеринарство 

 

Чачак, Трнава 

6. ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

Ч

А

Ч

А

К 

 

Услуге вођења и одржавања околине 

 

Чачак, Симе Сараге 71 

7. 
 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 
Сакупљање отпада који није опасан 

и услуге чишћења 

 

Чачак, Николе Тесле 42 

 

8. 

 

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

Урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеви 

 

Чачак, Цара Лазара 51 

 

9. 

 

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

Сакупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде 

Чачак, Милоја 

Стојановића бб 

Мрчајевци 
 

10. 

 

АПОТЕКА „ЧАЧАК“ 

 

Здрaвство 
Чачак, Градско 

шеталиште бб 
 

11. 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД ЧАЧАК 

Ч

А

Ч

А
К 

 

Социјална заштита 

 

Чачак, Кнеза Милоша 1 

 

12. 
„Delhaize” Србија ДОО 

МП Темпо цц 05 Чачак 

 

Трговинско предузеће 
Београд, Јурија 

Гагарина 14 

13. ЈКП „Чачак” Чачак Снабдевање паром и климатизација Чачак, Скадарска 17 
 

14. 

 

Електродистрибуција Чачак 

 

Енергетика 
Чачак, Кренов пролаз 

бб 
 

15. 

 

АД „ПУТЕВИ“ ЧАЧАК 
Изградња и одржавање путева, 

грађевинарство 

 

Чачак 

 

16. 

 

„RATKO MITROVIĆ 

CONSTRUCTION“ 

Извођење грађевинских радова, 

нискоградња, високоградња, хидроградња, 

производња бетона 

 

Чачак 

17. АТП „КНЕЖЕВИЋ“ Друмски саобраћај, градски превоз Чачак 

 

18. 

 

„ГРАДИС“ ДОО 
Пројектовање и изградња 

хидротехничких објеката 

 

Чачак 

 

19. 

 

„ТАТОВИЋ“ ДОО 

Извођење грађевинских радова, 

нискоградња, високоградња, 

производња бетона 

 

Чачак 

20. „ТРАНСПОРТ“ ДОО Друмски саобраћај, градски превоз Чачак 

21. „ШУМАДИЈА ТРАНСПОРТ И 

ОДРЖАВАЊЕ'', АД 
Друмски превоз терета Чачак 

22. „SDBI INŽENJERING“ Уређење и одржавање околине Чачак 

23. SZR „ DiL“ Грађевинарство Чачак 

 

24. 

„РАЗВОЈНО ИНВЕСТИЦИОНИ 

СИСТЕМ“ ДОО 

Мобилни систем одбране од поплава  

Београд 

 

25. 

 

„ ВУЈИЋ „ ДОО 

Груби грађевински радови, асфалт, 

рушење, зидарски радови 

 

Пријевор 
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Организација осматрања и оперативних мера поред субјеката система заштите спроводи се и уз 

помоћ председника савета месних заједница. 

Табела 21. Преглед повереника и заменика повереника цивилне заштите опште намене града Чачка 

 

Р. Б. 

МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 
Назив и адреса 

Председник Савета 

(заменик председника) 
Месне заједнице 

 

Телефон 

мобилни 

     1.   2.   3.   4.   
 

1. 

 

АТЕНИЦА, 32000 Чачак 
Петар Прелић, председник 

Бранко Симеуновић, зам. председн. 

063/603-444 

069/611-005 

 

2. 
БАЛУГА Љубићска, 

32212 Прељина 

Славко Борисављевић, председник 

Томислав Прелић, зам. председника 

063/8346817 

064/2937384 

 

3. 
БАЛУГА Трнавска, 

32223 Заблаће 

Ненад Митровић, председник 

Марко Живковић, зам.председника 

065/4525843 

064/1875520 

4. БАЊИЦА, 32222 Јежевица Радован Терзић, председник 064/8271915 

5. БЕЧАЊ, 32213 Бресница Слободан Ђокић, председник 063/629858 

6. БРЕЗОВИЦА, 32234 Каона Горан Бојовић, председник 064/2046171 

7. БРЕСНИЦА, 32213 Бресница Милан Миловановић, председник 063/656418 

8. ВАПА, 32223 Заблаће Братислав Јаковљевић, председник 064/4238105 

9. ВИДОВА, 32205 Трбушани Славољуб Јаковљевић, председник 061/1705467 

10. ВИЉУША, 32223 Заблаће Слободан Бодић, председник 063/8836609 
 

11. 

 

ВРАНИЋИ, 32205 Трбушани 
Немања Остојић, председник 

Марко Чолић, зам.председника 

060/4717692 

066/9044753 

12. ВРНЧАНИ, 32242 Овчар Бања Миодраг Каранац, председник 063/681730 

13. ВУЈЕТИНЦИ, 32210 Мрчајевци Милољуб Обровић, председник 063/773681 

14. ГОРИЧАНИ,   32225 Горичани Драган Радовановић , председник 064/1368047 

15. ГОРЊА ГОРЕВНИЦА, 32205 Трбушани Радиша Стевлић, председник 064/1163941 

 

16. 

 

ГОРЊА ТРЕПЧА, 32215 Горња Трепча 

Дејан Мијаиловић, председник 

Предраг Никитовић, заменик предс. 

Томислав Петровић, зам. председн. 

060/1707788 

069/1209953 

065/8950099 

 

17. 

 

ДОЊА ГОРЕВНИЦА, 32210 Мрчајевци 
Радован Александрић, председник 

Радисав Јевтовић, зам председника 

064/2721170 

063/619251 

 

18. 

 

ДОЊА ТРЕПЧА, 32215 Горња Трепча 
Драго Богићевић, председник 

Милић Глишовић, зам. председника 

0600/824339 

064/3349965 

 

19. 

 

ЖАОЧАНИ, 32226 Жаочани 
Зоран Јовановић, председник 

Зоран Лишанин, зам.председника 

065/8267566 

061/1083256 

 

20. 

 

ЗАБЛАЋЕ, 32223 Заблаће 
Мирчета Лечић, председник 

Горан Ђорђевић. зам. председника 

063/692938 

063/667-471 

21. ЈАНЧИЋИ, 32242 Овчар Бања Остоја Мирић, председник 061/2110812 

22. 

 

ЈЕЖЕВИЦА, 32222 Јежевица 

 

Катарина Спасојевић, председница 

Петар Грујанац, заменик председника 

064/2613038 

063/8082366 

23. 

 

ЈЕЗДИНА, 32000 Чачак 

 

Божидар Симовић, председник 

Петар Доловић, зам. председника 

060/6501060 

063/7790515 

24. 

 

КАТРГА, 32210 Мрчајевци 

 

Владан Виторовић, председник 

Радосав Раленац, замен. председн. 

069/1441970 

060/0857042 

25. 

 

КАЧУЛИЦЕ, 32225 Горичани 

 

Младомир И. Штављанин, председник 

Љиљана Вујовић, зам. председника 

064/4707811 

064/1957063 
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26. КОЊЕВИЋИ, 32212 Прељина Славко Веселиновић, председник 064/8860772 

27. КУКИЋИ, 32224 Слатина Горан Капларевић, председник 060/0826462 

28. 

 

КУЛИНОВЦИ, 32000 Чачак 

 

Милан Величковић, председник 

Жаклина Загорчић, зам. председника 

062/253393 

064/2720000 

29. 

 

ЛИПНИЦА, 32222 Јежевица 

 

Василије Јоксић, председник 

Марко Гостиљац, замен.председника 

064/1538454 

062/645598 

30. 

 

ЛОЗНИЦА, 32000 Чачак 

 

Предраг Ћојбашић, председник 

Драган Чоловић, зам. председника 

060/0375099 

064/2610643 

31. 

 

ЉУБИЋ, 32000 Чачак 

 

Александар Гајић, председник 

Ђуро Церанић, зам. председника 

062/227969 

064/1680780 

32. МЕЂУВРШЈЕ, 32000 Чачак Бранко Пејица, председник 060/0189978 

33. 

 

МИОКОВЦИ, 32205 Трбушани 

 

Александар Стојановић, председник 

Зоран Никитовић, зам. председника 

064/4916268 

066/000523 

34. МИЛИЋЕВЦИ, 32205 Трбушани Рашко Ниџовић, председник 063/8935630 

35. МОЈСИЊЕ,  32210 Мрчајевци Александар Радовић, председник 060/1674555 

36. 

 

МРЧАЈЕВЦИ, 32210 Мрчајевци 

 

Радослав Богићевић, председник 

Рајко Рајичић, зам.председника 

 

064/1374138 

37. 

 

МРШИНЦИ, 32224 Слатина 

 

Јовица Вучићевић, председник 

Дарко Лазовић, зам.председника 

064/1632101 

069/1508484 

38. ОВЧАР БАЊА, 32242 Овчар Бања Јордан Браловић, председник 064/4077904 

39. 

 

ОСТРА, 32210 Мрчајевци 

 

Милан Анђелић, председник 

Видосав Срнић, зам. председника 

064/2808073 

062/8123291 

40. ПАРМЕНАЦ, 32000 Чачак Милољуб Петровић, председник 064/8349231 

41. ПАКОВРАЋЕ, 32000 Чачак Драгутин Недовић, председник 064/6779933 

42. ПЕТНИЦА, 32225 Горичани Чедомир Мајсторовић, председник 063/7398997 

43. 

 

ПРЕЉИНА, 32212 Прељина 

 

Мирослав Дробњаковић, председник 

Александар Радојевић, зам. председн. 

065/8600184 

063/605501 

44. ПРЕМЕЋА, 32224 Слатина Марко Шундерић, председник 062/625365 

45. ПРИДВОРИЦА, 32000 Чачак Радојица Вуловић, председник 064/8403878 

46. 

 

ПРИЈЕВОР, 32205 Трбушани 

 

Иван Јојић, председник 

Бране Дробњак, зам. председника 

066/421181 

064/8255798 

47. ПРИСЛОНИЦА, 32212 Прељина Перо Пејовић, председник 063/621885 

48. РАЈАЦ, 32222 Јежевица Марко Луковић, председник 064/5962278 

49. РАКОВА, 32212 Прељина Срђан Бошковић, председник 064/8255711 

50. РИЂАГЕ, 32000 Чачак Ненад Милошевић, председник 064/4422265 

51. 

 

РОШЦИ, 32242 Овчар Бања 

 

Градимир Илић, председник 

Дарко Белошевић, зам. председн. 

064/1743567 

064/2721331 

52. 

 

СЛАТИНА, 32224 Слатина 

 

Предраг Ђуровић, председник 

Никола Мелајац, зам. председника 

063/532159 

064/1254710 
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53. СОКОЛИЋИ, 32212 Прељина Радивоје Домановић, председник 063/1021455 

54. СТАНЧИЋИ, 32210 Мрчајевци Слободан Петровић, председник 064/1183289 

55. 

 

ТРБУШАНИ, 32205 Трбушани 

 

Милан Павловић, предсeдник 

Дејан Павловић, зам. председника 

063/332402 

064/1702932 

56. 

 

ТРНАВА, 32221 Трнава 

 

Рашко Секулић, председник 

Милован Симовић, зам.председника 

064/1308508 

069/4077833 

57. 

 

"СВЕТИ САВА", Љубинке Поповић 6 

 

Небојша Радовановић, председник 

Суботић Зоран, зам. председника 

064/1739743 

062/9667536 

58. 

 

"АЛВАЏИНИЦА", Балканска 9 

 

Драгомир Орашанин, председник 

Снежана Шибинац, зам. председника 

065/3117111 

063/686248 

59. "3. ДЕЦЕМБАР", Балканска 9 Данијела Божиловић, председница 060/8203044 

60. "КЉУЧ" Чачак, Балканска 9 Ђорђе Кецовић, председник 064/4200211 

61. "СТАРИ ГРАД", Браће Глишић 6 Јован Марковић, председник 063/7591756 

62. "ПАРК" , Мостарска 2 Петар Јанковић, председник 066/475422 

63. 

 

"ПАЛИЛУЛА", Нушићева 4 

 

Боро Васиљевић, председник 

Милош Златић, зам. председника 

Владимир Грујовић, зам. председника 

064/2329222 

060/1890777 

064/1341362 

64. ЉУБИЋ КЕЈ, Љубић кеј 15 Владо Маринковић, председник 065/8151505 

65. "САЈМИШТЕ" Љубић кеј 15 Милијан Ристановић, председник 064/5041764 

66. "КОШУТЊАК", Светогорска 42 Гордана Крљанац, председница 064/2642991 

67. "ТАНАСКО РАЈИЋ", Славка Крупежа 2 Жељко Тресач, председник 064/1244137 

68. "ЛУГОВИ", Александра Савића br. 35/1 Раденко Лазић, председник 064/2723461 

 

69. 

 

БЕЉИНА, Булевар ослободилаца 

Чачка бр.7. 

 

Милош Максимовић, председник 

 

060/7151416 

 

Списак надлежних субјеката на водотоцима I реда (извод из републичког плана за 2018. годину) 

КООРДИНАТОРИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЊИХОВИ ПОМОЋНИЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд   

тел. 011/201-3360, факс 011/311-53-70, E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs,  

WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs  

 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

Наташа Милић, моб.064/840-4041, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs  

Помоћници: 

Мерита Борота, тел. 011/201-3347, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 

Драгана Јанковић, тел. 011/311-7179, E-mail: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs 

 

mailto:vodoprivreda@minpolj.gov.rs
http://www.rdvode.gov.rs/
mailto:natasa.milic@minpolj.gov.rs
mailto:merita.borota@minpolj.gov.rs
mailto:dragana.jankovic@minpolj.gov.rs
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ГЛАВНИ РУКОВОДИОЦИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ И ЊИХОВИ 

ЗАМЕНИЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и 

нагомилавање леда,  руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов заменик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„МОРАВАˮ 

 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Београд  

тел. 011/311-9400, 311-9402, 201-3382, факс 011/311-9403 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com  

 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Горан Пузовић, моб.064/840-4007, 

 E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 

Звонимир Коцић, моб. 064/840-4003,  

E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 

Милош Радовановић, моб.064/840-4071,  

E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs 

 

„ИБАР И 

ЛЕПЕНАЦ“ 

„МОРАВА” 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља 

Александра 2, Ниш 

тел. 018/425-8185, факс 018/451-3820 

E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs  

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

 

Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-4098 

Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ: 

 

Зоран Станковић, моб. 064/840-4083 

E-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

М.1, .2, М.3. 
М.6, М.8, М.9, М.10,  
М.12, М.13. 

 

 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:zvonimir.kocic@srbijavode.rs
mailto:milos.radovanovic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs
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Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац одбране од 

поплава на мелиорационом подручју и његов заменик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза 

Вишеслава 66, Београд 

Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs,  office@hidmet.gov.rs, 

WЕВ sajt:  www.hidmet.gov.rs  

  тел. 011/305-0899, 254-3372, факс 011/254-2746,  

 Дежурни оперативни телефон: 064/838-5258  

 

 РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

Дејан Владиковић, 011/305-0900, 254-3372, факс 011/254-2746, моб. 064/838-5165,  

Е-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs,  

ЗАМЕНИК: 

Јелена Јеринић, тел. 011/305-0900, 305-0904, факс 011/254-2746, моб. 064/838-

5277,  

Е-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs  

 

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ  

 

ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-0968  

ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-2184 

 

 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, 

Београд  

тел. 011/311-9400, 311-9402, 201-3382, факс 011/311-

9403 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: 

www.srbijavode.com  

 

РУКОВОДИЛАЦ 

Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-4098 

Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК  

Зоран Станковић, моб. 064/840-4083 

E-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

Западна 
Морава 
- Чачак 

ЗМ 1 
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ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Бојан Томић, моб. 064/892-6708, E-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs  

Горан Николић, моб. 064/892-1256, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs  

Управа за ватрогаснo спасилачке јединице 

Саша Ранчић, моб. 064/892-0301, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs  

Драган Дончевски, моб. 064/892-0371, E-mail:  dragan.doncevski@mup.gov.rs  

Владо Племић, моб. 064/892-5528, E-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs  

Управа за управљање ризиком 

Живко Бабовић, моб. 064/892-9450, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs  

Горан Стојановић, моб. 064/892-8619,   E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs 

Јелена Јашовић, моб. 064/892-3279, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs 

Властимир Вуликић, моб. 064/892-9738, E-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 

Управа за цивилну заштиту 

Братислав Ранчић, моб. 064/892-9338, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs  

Слађана Милојковић, моб. 064/892-9458, E-mail: sladjana.milojkovic@mup.gov.rs  

Соња Радојковић, моб. 064/892-9459, E-mail: sonja.radojkovic@mup.gov.rs   

Републички центар за обавештавање 

тел. 011/228-2933, 228-2927, 228-2910, 228-9208, факс 011/228-2928 ,  

моб. 064/892-9668 E-mail: rco.svs@mup.gov.rs  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Дежурни центар: тел. 021/488-5359 

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/524-956, 661-2704 

Руководилац: Душко Шуман, тел. 021/488-5359, моб. 064/892-6841 

Заменик: Драгош Алексић, тел. 021/488-5359, моб. 064/892-0901  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

Жељко Нинчић, тел. 011/313-9335,  моб. 064/892-1016 

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП”, Трг краља Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у 

зони акумулација у складу са конвенцијом Југославије и Румуније о експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I” и „Ђердап 

II”. 

На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трилатералног 

састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске. За обезбеђење техничког особља за 

ледоломце задужено је”ДУНАВ И ТИСА“ д.о.о. Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор,  

ВД директор: Адам Форгић, тел. 025/436-499, факс 025/412-384, E-mail: dutis@sbb.rs, dutis@open.telekom.rs   

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 

Руководилац: Миодраг Костић, тел.011/206-3112, моб. 065/216-5587,  E-mail: miodrag.kostic@vs.rs  

Заменик: Дејан Кузмановски, тел.021/483-5427, моб. 064/126-3340 

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-6477, 

390-6461, факс 011/390-7955: 

Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs  

Слободан Петковић, моб. 064/301-8045 

ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ 

ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ 

ПОСЛЕДИЦА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, 

 тел. 011/390-6477, 390-6461, факс 011/390-7955 
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ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА 

ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„МОРАВАˮ 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Нови Београд  

тел. 011/311-9400, 311-9402, 201-3382, факс 011/311-9403 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WЕВ sajt: www.srbijavode.com   

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 

Ива Сасић, моб. 064/840-4804, 011/201-3395,  Факс 011/311-9403 

Е-mail: iva.spasic@srbijavode.rs    

За водно подручје „Морава“ и „Ибар и Лепенац“ 

Снежана Игњатовић, моб. 064/840-4087, Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs  

ВПЦ „Морава“ Ниш, тел. 018/425-8185,  факс: 018/451-3820 

Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs  

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 

Зоран Вучковић, моб. 064/840-4117, 011/201-8139, Факс 011/311-2927 

Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs  

ВПЦ „Сава-Дунав“, Београд, тел. 011/214-3140, 201-8113, факс 011/311-2927,  

Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs  

„ИБАР И ЛЕПЕНАЦ“ 

 

ПОМОЋНИК за М.12.1, M.12.3., M.12.4. и М.12.6. : Иван Петровић, моб. 064/843-21-01,  

E-mail: ivan. petrovic@srbijavode.rs  

 

ПОМОЋНИК за М.12.7., М12.8., М.12.9, М.12.12., М.12.11. и М.12.12.: Милош Батало, моб. 064/840-4110 

E-mail: milos.batalo@srbijavode.rs  

 

ПОМОЋНИК за М.13.1, М.13.3., М.13.6., М.13.8. и ПОМОЋНИК за брану М.13.2. : Јованка Ћирковић,  

моб. 064/840-4111, E-mail:  jovanka.cirkovic@srbijavode.rs  

 

ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs    

 

ПОМОЋНИК за бране М.12.5., М.13.4., М.13.5., М.13.7. и М.13.11. : Светлана Живковић, моб.064/840-4082,  

Е-mail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs    

 

ПОМОЋНИК за брану М.12.2. : Драган Ђорђевић, моб. 064/840-4086, Е-mail: dragan.djordjevic@srbijavode.rs  

 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел.018/425-8185, факс 018/451-3820, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

 

ПОМОЋНИК за М.13.9. : Иван Иркић, моб. 064/843-2104, Е-mail: ivan.irkic@srbijavode.rs 

 

ПОМОЋНИК за бране М.13.10. Иван Иркић, моб. 064/843-2104, Е-mail: ivan.irkic@srbijavode.rs 

 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, Секција Ужице, Ужице, тел/факс 031/514-688 
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М.13.ЧАЧАК–

ПОЖЕГА –УЖИЦЕ

  

 

ВДОО ,,МОРАВА”, Чачак 

тел. 032/344-466, факс 032/322-293 

E-mail: vadmorava@eunet.rs  

Директор: Раде Радовановић, моб. 063/654-064 

Марина Вукашић, моб. 063/140-4957 

Јанко Радовановић моб. 064/354-8696 

М.3.1. М.13.3. 

М.13.6. 

М.13.8. 

М.13.9. 

Брана „МЛАДОСТ” 

ВПЦ ,,МОРАВА”,Ниш 

тел. 018/425-8185, 425-8186,  факс: 018/451-3820 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-4098 

E-mail: dragoljub.miljkovic@srbijavode.rs  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ Чачак 

тел. 032/222-719, 344-632, факс: 032/222/719 

E-mail: scemca@eunet.rs  

Директор: Aцо Јаковљевић, моб. 064/641-2787 

М.13.2. 

Бране „МЕЂУВРШЈЕ” и „ОВЧАР БАЊА” 

ВПЦ ,,МОРАВА”,Ниш 

тел. 018/425-8185, 425-8186,  факс: 018/451-3820 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-4098 

E-mail: dragoljub.miljkovic@srbijavode.rs 

ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак 

„ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајна 

Башта 

ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА”, Чачак 

тел. 032/221-729, факс 032/221-717  

МЕЂУВРШЈЕ: тел. 032/559-6202  

ОВЧАР БАЊА: тел. 032/559-6201 

E-mail: slavko.majstorovic@dlhe.rs  

Директор: Славко Мајсторовић, моб.064/836-2828 

М.13.4. 

М.13.5. 
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М.13.ЧАЧАК–

ПОЖЕГА –УЖИЦЕ

  

Брана „ГОЛИ  КАМЕН” 

ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2а,  

Ниш тел. 018/425-8185, 425-8186, факс 018/451-3820 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-4098  

E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs  

Водопривредно ДОО ,,МОРАВА”, Чачак 

тел. 032/322-293, факс 032/322-293 

E-mail: vadmorava@eunet.rs  

Директор: Раде Радовановић, моб. 063/654-064  

М.13.7. 

Брана „ГРАДСКА БРАНА” 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш 

Ниш тел. 018/425-8185, 425-8186, факс 018/451-3820 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-4098  

E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ”, Ужице  

тел. 031/519-141, 518-723 

E-mail: office@direkcijaue.rs  

Директор: Никола Максимовић, моб. 064/858-07-32 

М.13.10. 

Брана „ВРУТЦИ” 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш 

Ниш тел. 018/425-8185, 425-8186, факс 018/451-3820 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-4098  

E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈКП „ВОДОВОД“, Ужице 

тел. 031/515-777, 521-969, факс 031/512-635, 

тел. На брани : 031/581-949, 380-7115, 522-455 

E-mail: d.ljujictd@gmail.com, info@vodovod-ue.co.rs  

Директор:Душко Љујић, моб. 063/775-7744, 064/845-9515 

М.13.11. 
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Расположива механизација, опрема и људство које се може ставити на располагање у одбрани 

од поплава 

Р.Б. НАЗИВ СУБЈЕКТА 
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1.  ЈКП "Комуналац"    1  1             

2.  ЈКП "Водовод" 3   3  5 8   2 2        

3.  ЈКП "Градско зеленило"                   

4.  ЈКП "Моравац"     2 2 2            

5.  ЕПС "ЕД Чачак"     1     1         

6.  ЈКП "Чачак"        2  1 1        

7.  Центар за социјални рад 

Чачак 
                  

8.  Дом здравља Чачак            10       

9.  ОБ "Др. Драгиша 

Мишовић" 
           2       

10.  Завод за јавно здравље Чачак             2 2 3 3 2 2 

11.  Аутопревоз д.о.о. Чачак                   

12.  АД „ПУТЕВИ“ ЧАЧАК 1  1  1 5    2         

13.  „RATKO MITROVIĆ 

CONSTRUCTION“ 
1 1   1 3 3 2  1         

14.  АТП „КНЕЖЕВИЋ“ 3   1  8    1         

15.  „ГРАДИС“ ДОО 2    1 1 1   2         

16.  „ТАТОВИЋ“ ДОО    2  3  1  1         

17.  „ТРАНСПОРТ“ ДОО 1    1 2 1            

18.  „ШУМАДИЈА ТРАНСПОРТ 

И ОДРЖАВАЊЕ'', АД 
     3             

19.  SZR „ DiL“     2     1         

20.  
„РАЗВОЈНО 

ИНВЕСТИЦИОНИ 

СИСТЕМ“ ДОО 
Системи за одбрану од поплава (бране у облику црева) 

21.  „ ВУЈИЋ „ ДОО, 2 1 1 1 1   1 3  1        

22.  ЈЦЗ опште намене        2 1  1      2  

У  К  У  П  Н  О  13 2 2 8 
1

0 
33 15 8 4 12 5 12 2 2 3 3 4 2 
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1.  ЈКП "Комуналац"    4  1          

2.  ЈКП "Водовод" 3 4 4   3 3     4 1 7 1 

3.  
ЈКП "Градско 

зеленило" 
   1 1        3   

4.  ЈКП "Моравац"                

5.  ЕПС "ЕД Чачак"            5    

6.  ЈКП "Чачак"                

7.  
Центар за социјални 

рад Чачак 
        14   1    

8.  Дом здравља Чачак                

9.  
ОБ "Др. Драгиша 

Мишовић" 
        529       

10.  
Завод за јавно 

здравље Чачак 
3               

11.  
Аутопревоз д.о.о. 

Чачак 
       6210  108 27     

12.  
АД „ПУТЕВИ“ 

ЧАЧАК 
               

13.  
„RATKO MITROVIĆ 

CONSTRUCTION“ 
               

14.  АТП „КНЕЖЕВИЋ“     1           

15.  „ГРАДИС“ ДОО  1 1             

16.  „ТАТОВИЋ“ ДОО                

17.  
„ТРАНСПОРТ“ 

ДОО 
           1    

18.  

„ШУМАДИЈА 

ТРАНСПОРТ И 

ОДРЖАВАЊЕ'', АД 
               

19.  SZR „ DiL“     2           

20.  

„РАЗВОЈНО 

ИНВЕСТИЦИОНИ 

СИСТЕМ“ ДОО 
Системи за одбрану од поплава (бране у облику црева) 

21.  „ ВУЈИЋ „ ДОО,            2    

22.  

ЈЦЗ опште намене 

      1  35832       

У  К  У  П  Н  О  6 5 5 5 4 4 4 6210 36375 108 27 13 4 7 1 
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Преглед задатака и активности на организовању и спровођењу заштите и спасавања од поплава 

и на води 

  

Р
ед

. 
б

р
. Задаци заштите и 

спасавања од 
поплава 

Активности  Извршилац Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Спровођење мера у 
циљу подизања 

нивоа спремности и 
ублажавања 

последица од 
могућег рушења 
брана, насипа и 

поплава 

Увођење дежурства  Штаб за ВС Субјекти Непрекидно  

  

Редовно осматрање 
и мерење водостаја 

и обавешт. о 
променама 

Водопривредна 
предузећа 

Центар за 
обавештавање   

  

Редовно праћење 
стања брана и 
акумулација и 

обавештавање  о 
променама 

Корисник 

бране 
   

  
Уклањање наноса и 
чишћење пропуста, 
уских грла, канала 

Штаб за ВС  Субјекти   

2. 

Спровођење 
евакуације (по 

Плану органовања и 
спровођења 
евакуације) 

Евакуација 
становништва 

Служба/лице 
одговорно за 

одбр.припреме 
ЈЛС, 

Штаб за ВС  

Републички штаб за 
ВС  

Пре настанка 
опасности  

  
Евакуација 

материјалних 
средстава 

    

3. 

Припрема 
становништва 

низводно од бране за 
заштиту и спасавање 

Информисање 
становништва о 

степену 
угрожености и 

начину понашања у 
случају опасности 

Служба/лице 
одговорно за 

одбр.припреме 
ЈЛС,Штаб за ВС 

Центар за 
обавештавање, 

средства 
информисања, 

поверен. ЦЗ  

Пре настанка 
опасности  

4. 
Мере одбрана од 

поплава 

 Ангажовање 
привредних 
друштава и 

др.правних  лица, 
једин.ЦЗ и 

становника на 
поправци и ојачању 

оштећених места 
одбрамбених 

насипа  

Штаб за ВС 
Оспособљена правна 

лица, јед.ЦЗ, 
повереници, грађани 

По настанку 
опасности до 

нормализације 

стања 

 

  
Изградња 

секундарне линије 
одбране од поплава 

Водопривредна и 
друга привредна 

друштва и правна 
лица, јединице 

ЦЗ  

Штаб за ВС   

  
Ископавање канала 

за одвођење 
сувишних вода 

    

  
Рад са пумпама 

већег капацитета за 
црпљење воде 

    

5. 

Проналажење и 
спасавање 

настрадалих и 
несталих  

Ангажовање 
јединица, претрага 

терена 
Штаб за ВС 

Окружни штаб за ВС, 
специјализоване 

јединице ЦЗ 
  

6. 
Регулисање сао-
браћаја на попла-
вљеном подручју 

Обустављање или 
ограничење 
саобраћаја 

МУП и 
саобраћајни 
органи ВС 

Јединице ЦЗ, штабови 
за ВС 
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Р

ед
. 

б
р

. Задаци заштите и 
спасавања од 

поплава 
Активности  Извршилац Сарађује Рок извршења Примедба 

 

 
7. 

Одржавање 
функције виталних 

система 

Обезбеђење 
снабдевања: храном 

и другим арти-
клима,водом,гасом, 
елек. енергијом и 

другим алте-
рнатив.изворима 

енергије 

Службе од јавног 
интереса 

Јединице ЦЗ, Штаб за 
ВС   

  

Омогућавање 
несметаног 

функционисања 
здравства, јавног 

превоза, 
телекомуникација и 

др. 

    

8. 

Збрињавање 
угроженог и 
настрадалог 

становништва   

По Плану организ. 
и спровођења 
збрињавања 

Група за 
безбедност и 

одбрану  

Штаб за ВС, 
привредна друштва и 
др. правна лица, ЈЦЗ 
опште намене и ЦК 

По настанку 
опасности  

 

9. Асанација терена  

По Плану 
организације и 

спровођења 
асанације 

Стручно-
оперативни тим 

за асанацију 

Јединице ЦЗ, 
привредна друштва и 

др. правна лица од 
значаја за заштиту и 

спашавање 

До 
нормализације 

стања 

 

10 
Санирање насталих 
штета и отклањање 

последица 

Процена насталих 
штета  и 

утврђивање мера за 
њихово отклањање 

Надлежни органи 
локалне 

самоуправе 

Штаб за ванредне 
ситуације 

 

По престанку 
опасности  

  
Ревитализација 

животног 
простора 

    

 

ОВЛАШЋЕЊА И НАДЛЕЖНОСТИ СУБЈЕКАТА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Штаб обавља следеће послове: 

 Предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације; 

 Руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

 Руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

 Разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености и предлог плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама; 

 Прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 

 Наређује употребу снага заштите и спасавања, средствима помоћи и других средстава који се користе у 

ванредним ситуацијама; 

 Стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и 

предузетим мерама за смањење ризика; 

 Разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, 

овлашћених, оспособљених правних лица; 

 Сарађује са Штабом суседних јединица локалне самоуправе; 

 Именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у насељеном месту; 

 Разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији Града као 

јединице локалне самоуправе; 

 Ангажује оспособљена правна лица и друге организације за потребе града; 

 Процењује угроженост и настанак ванредне ситуације; 

 Доноси наредбе, закључке и препоруке; 

 Доноси пословник о свом раду; 
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 Руководи и координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације узимајући 

у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих ванредних  ситуација; 

 Наређује приправност, спремност за ванредне  ситуације; 

 Израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду; 

 Подноси Скупштини града на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду; 

 Спроводи годишњи план рада; 

 Координира акцијама и операцијама заштите и спасавања на подручју града; 

 Обавља и друге послове у складу са законом; 

Штаб по потреби образује стручно-оперативне тимове за извршавање специјалних задатака заштите 

и стасавања 

СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

Задатак тима: 

 

 Сагледавање ситуације на терену, обрадивих и других површина под водом и угрожених објеката од 

вода; 

 Сагледавање прегледа најугроженијих делова угрожених места 

 Успостављање сарадње са водопривредним предузећима и хидрометеоролошким заводом; 

 Праћење информација о могућим падавинама на територији града Чачка 

 Извештавање Градског штаба за ванредне ситуације о свом раду и прикупљеним информацијама; 

 Предлагање мера у циљу заштите и спасавања односно реаговања у насталим ситуацијама из свог домена. 

Поступање по наредбама, закључцима и препорукама Градског штаба за ванредне ситуације града 

Чачка; 

VI ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА 

ВОДАМА II РЕДА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З ВОДЕ II РЕДА 

НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

Градски штаб за ванредне ситуације града Чачка, Жупана 

Страцимира 2, Чачак  

тел. 032/309-111, факс 032/309-010 

E-mail: civilna.zastita.cacak@gmail.com  

 

Служба за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно 

техничке послове 

Јелена Петровић, моб. 064/864-3182, 032/309-111,  

Факс 032/309-010 

Е-mail: cacak.civilnazastita@gmail.com     Стручно-оперативни 

тим за заштиту и спасавање од поплава 

Mилан Бојовић, моб. 064/864-3195 

Е-mail: milan.bojovic@cacak.org.rs   

 

Градски штаб за ванредне ситуације града Чачка 

Братислав Зечевић , моб. 064/864-3193, 032/309-111, 

Факс 032/309-010 

Е-mail: civilna.zastita.cacak@gmail.com  

 

 

mailto:civilna.zastita.cacak@gmail.com
mailto:cacak.civilnazastita@gmail.com
mailto:milan.bojovic@cacak.org.rs
mailto:civilna.zastita.cacak@gmail.com
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Превентивне мере на смањивању 

ризика од поплава 

У циљу побољшања система и тренутног 

стања водотокова II реда као и смањења 

ризика од плављења потребно је предузети 

низ активности како би се могла успоставити 

прогноза, контрола и заштита од поплава. 

Имајући у виду да су сви водотокови II реда 

нерегулисани осим Јездинске Лупњаче, 

Лозничке и Атеничке реке у доњем току 

(градски делови), неопходно је предузети 

читав низ мера: 

1. На сливовима значајних водотокова II реда 

потребно је успоставити кишомерне станице 

за праћење падавина како би се прецизније 

дефинисали критеријуми одбране од поплава, 

2. Предвидети годишњи план хитних 

интервентних радова на чишћењу од наноса и 

вегетације у циљу обезбеђења протицајне 

моћи дуж целог корита. Ове радове је 

потребно извршавати плански у складу са 

расположивим средствима на најугроженијим 

деоницама водотокова у складу са постојећом 

планском документацијом, 

3. На предметним деоницама значајних 

водотокова II реда потребно је успоставити 

мерна места за праћење нивоа и протицаја, 

4. На основу катастра критичних објеката 

предвидети техничка решења у  циљу 

извршења интервентних радова и 

реконструкција на критичним објектима како 

би се смањио ризик од поплава и повећао 

критеријум заштите, 

5. Потребно је израдити техничку 

документацију у циљу изградње објеката за 

одбрану од поплава како би се повећао степен 

заштите угрожених подручја, 

6. На основу израђене документације потребно 

је предвидети средства за изградњу 

регулационих објеката и објеката за заштиту 

од поплава у циљу формирања штићених 

подручја предвиђеног степена заштите, 

7. Након изградње објеката потребно је 

успоставити механизам редовног одржавања 

објеката и унапређења заштите система, 

8. Током целог процеса (тачке 1-7) неопходно је 

стално ажурирати локални оперативни план у 

циљу подизања степена одбране, смањења 

ризика од поплаве, унапређења брзине 

реаговања за време ванредног стања, 

9. Извођење антиерозивних радова, првенствено 

пошумљавање и санирање клизишта, 

10. Оспособљавање грађана за заштиту и 

спасавање од поплава, кроз личну и узајамну 

заштиту, 

11. Оспособљавање свих јединица цивилне 

заштите опште намене за деловања у случају 

поплава, 

12. Оспособљавање добровољних организација и 

дефинисање њихових задатака (посебно 

кајакаши, рониоци и др.), 

13. Оспособљавање Штаба за руковођење 

акцијама заштите и спасавања од поплава, 

14. Кроз мирнодопске вежбе увежбавати заштиту 

и спасавање у поплавама. 

РАДОВИ НА ВОДАМА II РЕДА ОД 2015. 

ГОДИНЕ. 

Радови у 2015. години. 

 МЗ Катрга-Прочишћавање наноса испод два 

моста на Бресничкој реци у дужини од 430м  

 МЗ Премећа-Санација обале речног корита 

Петничке реке у дужини од 80м  

 МЗ Балуга Љубићска-Прочишћавање канала 

Ратковац у дужини од 750 м са уградњом 

пропуста   

 МЗ Трбушани-Чишћење канала  

 МЗ Балуга Трнавска-Чишћење реке Ботуње  

 МЗ Заблаће и МЗ Кукићи-Чишћење речног 

корита реке Липница  

Радови у 2016. години. 

 МЗ Лозница-Лозничка река прочишћавање 

речног корита код мостова, 

 МЗ Атеница-Атеничка река прочишћавање 

мањег дела око 100 метара, 

 МЗ Трбушани-Слатински канал 

прочишћавање у дужини од 100 метара, 

 МЗ Бресница-Бресничка река  прочишћавање 

речног корита код мостова, 

 МЗ Горња Горевница-Горевничка река 

прочишћавање  мањег дела корита, 
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 Канал Буковац мањи део и  чишћење око 

ћуприја, 

 Канали поред путних праваца, 

МЗ Бресница   Л=5.500,00 м1; 

МЗ Јежевица    Л=1.650,00 м1; 

МЗ Кукићи       Л=1.600,00 м1; 

МЗ Жаочани    Л=2.000,00 м1; 

МЗ Мрчајевци Л=1.000,00 м1; 

МЗ Риђаге         Л=1.700,00 м1 

 МЗ Трнава-Трнавској реци  изграђен  је мост  

 МЗ Парменац до МЗ Катрга -20 километра 

канала за наводњавање од МЗ Парменац до МЗ 

Катрга 

 МЗ Љубић- канала „Бунковац“ 2,4 км; 

 МЗ Премећа-мост на Премећкој реци; 

 МЗ Горња Трепча- мост на реци Бања; 

 МЗ Атеница-мост на Атеничкој реци. 

Радови у 2017. години. 

 МЗ Кошутњак-Река Лупњача чишћење 

растиња на делу реке која је укорићена у 

дужини 2,84 км и ширини 3м са леве и десне 

обале реке 

 МЗ Атеница-Атеничка река чишћење растиња 

на делу реке која је укорићена у дужини 2 км и 

ширини 3м са леве и десне обале реке 

 МЗ Кукићи-Прочишћавање и изградња канала 

у дужини око 3,600 км са одводом до 

„реципијента“ Слатинска река 

 МЗ Кључ-Лозничка река чишћење растиња на 

делу реке која је укорићена у дужини око 2 км 

и ширини 3м са леве и десне обале реке 

 МЗ Вапа-Река Ботуња- очишћена у дужини од 

1,2 км 

 Јежевачка река- очишћена у дужини од 1,1км 

 Бресничка река-очишћена у дужини од 0,3км 

VII ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА И 

ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Радови на водама II реда који ће се радити 

током 2018. године 

-  МЗ Балуга Трнавска, прочишћавање и 

продубљивање канала Ботуња у дужини од 

L=1.300 m- цена радова око ______________ 

динара, 

- МЗ Балуга Трнавска, прочишћавање и 

продубљивање реке Караче у дужини од 

L=0.800 m- цена радова око _________________ 

динара, 

- МЗ Сајмиште, прочишћавање и 

продубљивање канала Ц3 у дужини од L=500 

m- цена радова око ____________ динара, 

- МЗ Атеница, измуљавање регулисаног дела 

корита Атеничке реке од хале СЦ „Младост“ 

до железничке пруге и прочишћавање и 

продубљивање корита од железничке пруге до 

депоније „Прелићи“ укупна дужина на којој се 

изводе радови је око L=2.200 m- цена радова 

око ____________ динара, 

- МЗ Трбушани, измуљавање канала за 

наводњавање Парменац-Катрга од улива канала 

Слатина у канал за наводњавање до улива 

канала за наводњавање у канал Моравац са 

постављањем цеви профила Ø 1200 на оба 

поменута улива, укупна дужина на којој се 

изводе радови је око L=_______ m- цена радова 

око ____________ динара, 

- МЗ Пријевор, прочишћавање и 

продубљивање корита потока Јуната од 

пропуста испод гробља ка цркви у дужини од 

L=2.000 m- цена радова око ____________ 

динара, 

- МЗ Доња Горевница- прочишћавање и 

продубљивање корита Островске реке на месту 

где пролази водоводна мрежа ЈКП „Моравац“ у 

дужини од L=0.100 m- цена радова око 

____________ динара 

- МЗ Атеница-сеча растиња на Атеничкој реци 

целом дужином укорићеног дела и дела испод 

железничке пруге до депоније „Прелићи“ два 

пута у току сезоне од априла до септембра 

месеца у дужини од L=1.500 m- цена радова око 

542.000,00 динара 

- МЗ Кошутњак- сеча растиња на реци Лупњачи 

целом дужином укорићеног дела два пута у 

току сезоне од априла до септембра месеца  у 

дужини од L=2.000 m- цена радова око 

790.000,00 динара 
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- МЗ Кључ- сеча растиња на Лозничкој реци  

целом дужином укорићеног дела два пута у 

току сезоне од априла до септембра месеца  у 

дужини од L=2.400m- цена радова око 

825.333,00 динара 

- МЗ Љубић-сеча растиња поред канала за 

наводњавање и одводни канал уз приступне 

путеве у дужини од L=3.000 m- цена радова око 

592.000,00 динара 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

Стручно-оперативног тима за заштиту и 

спасавање од поплава 

Милан Бојовић, с.р. 

 

Шеф Службе за безбедност и одбрану, одржавање 

и помоћно техничке послове  

Братислав Зечевић, с.р. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

Овај План ступа на снагу даном доношења 

и објављује се у „Службеном листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

272. 

На основу члана 29. став 5. Закона о 

комуналној полицији („Службени гласник РС“, 

број 51/2009)  и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године,  донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИТУЖБИ 

НА РАД КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА 

ЧАЧКА 

1. У Одлуци о образовању Комисије за 

решавање притужби на рад комуналне полиције 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 15/2013), 

тачка 2. мења се и гласи: 

„2. У Комисију се именују: 

за председника: 

Ненад Јовичић, командир Полицијске 

испоставе Чачак 

за чланове: 

- Владимир Радосавчевић, одборник 

Скупштине града Чачка, 

- Миленко Тутуновић, одборник 

Скупштине града Чачка, 

- Никола Наумовић, одборник Скупштине 

града Чачка, 

- Милена Јовановић, начелник Комуналне 

полиције. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“.  

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

273. 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 

63. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“, 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 

11/2018), а у складу са Стратегијом за социјално 

прикључивање Рома и Ромкиња у Републици 

Србији за период од 2016. до 2025. године 

(„Сл.гласник РС“, бр. 26/2016),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је 

АКЦИОНИ ПЛАН  

СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА РОМА И 

РОМКИЊА 2018 - 2025. ГОДИНЕ 

Пре планирања мера социјалног 

укључивања Рома и Ромкиња важно је утврђивање 

почетног стања како у вези са бројем корисника 

мера, квалитетом и врсте услуга и подршке 

(афирамативне мере) услуга које се пружају, 

средствима која се за то издвајају и друштвеним 
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расположењем за примену инклузивних јавних 

политика. У Граду Чачку постоји основна људска 

инфраструктура за спровођење мера социјалне 

инклузије Рома и Ромкиња (тим стручњака у јавној 

управи који прати стање у вези са положајем 

Рома/Ромкиња, ромски координатор, здравствена 

медијаторка, педагошки асистент). 

Важан део планирања мера социјалне 

инклузије су средства која се издвајају за ову 

намену. У Одлуци о буџету Града Чачка за 2018. 

годину, у вези са трошковима инклузије Рома и 

Ромкиња су планирана средства за услуге по  

уговору-накнаду за рад ромског координатора у 

висини од 500.000 динара. Ова средства су 

интегрисана у укупну суму од  870.000 динара која 

је опредељена за функционисање националних 

савета националних мањина (програмска 

класификација 0602-0007)*. Преосталих 370.000 

динара намењено је за: трошкове путовања – 

20.000 динара, “специјализоване услуге – 

спровођење акционих планова за Роме 

(легализација ромских објеката-геодетско 

снимање, таксе и слично)” – 150.000 динара и 

“текуће поправке и одржавање-спровођење 

акционих планова за Роме (санација стамбених 

објеката за Роме, препокривање, постављање 

олука, изолација и слично) – 200.000 динара. По 

потреби се издваја новац са других позиција из 

буџета градске управе, као и буџета појединих 

јавних предузећа чији је оснивач град. 

За планирање мера инклузије Рома и 

Ромкиња од значаја су укупна средства 

предвиђена за издвајања у појединим јавним 

политикама. За мере активне политике 

запошљавања планирано је 40.000.000 динара, да 

је за образовање предвиђено 998.338.300,00 

динара  (предшколско 655.082.300,00,  

основношколско, 254.458.000,00 и средњошколско 

88.798.000,00), за просторно и урбанистичко 

планирање 151.100.000,00 динара, за примарну 

здравствену заштиту 15.000.000,00 динара. Из 

средстава за социјалнузаштиту обезбеђују се 

средства: за набавку огревног дрвета – 8.125.000 

динара; за једнократну и ванредну помоћ - 

21.000.000 динара, за субвенције породицама са 

троје и више деце – 700.000 динара, средства 

добијена пројектом „Склониште од ветра“- 

финансирање одрживог стамбеног решења за 

припаднике ромске популације – 82.561.000 

динара. 

*Основ за издвајање ових средстава је члан 

115., став 5. Закона о националним саветима 

националних мањина који предвиђа обавезу ЈЛС 

да финансира рад националних савета који 

представљају националне мањине које у 

становништву јединице локалне самоуправе 

достижу најмање 10% од укупног становништва 

или националних мањина чији је језик у службеној 

употреби на територији јединице локалне 

самоуправе. У Граду Чачку нема националних 

мањина које би по том основу биле финансиране.  

Општи подаци 

Према Попису Становништва (2011) у 

Граду Чачку је настањено 530 грађана ромске 

националности, 263 мушкараца и 267 жена, што 

представља 0,46% од укупног броја становника 

Града. Роми/Ромкиње, њих 488 живи у урбаним 

условима, а 42 их је настањено у руралном 

подручју. 

Старосна структура ромског 

становништва је таква да преовлађују млади и 

радно активни: деце узраста до 4 године је 46 (27 

дечака и 19 девојчица), предшколске деце и деце 

стасале за основну школу је 49 (22 + 27), а деце у 

старијим разредима основне школе је 39 (20 + 19). 

Средњошколске омладине је 49 (20 + 29). 

У старосној структури младих од 20 до 29 

година је 83 (43 + 31) Рома и Ромкиња; од 30 до 40 

година их је 76 (41 + 35). Најбројнији су Роми и 

Ромкиње у старосној групи средње старосне доби 

од 40 до 50 година у којој је пописано њих 80 (37 

+ 43). Међутим, већ у следећој старосној групи, 50 

до 60 година, уочава се осетан пад броја 

припадника/ца овог народа – 58 (27 + 31). Најзад, 

у старосној групи од 60 до 64 године је 26 људи 

(12 +14). Старијих од 64 до 70 године је 9 (5 + 4), а 

од 70 до 79 године их је 11 (8 + 3). Најзад свега 

четири Ромкиње су старије од 80 година. Дакле, 

деце која би требало да су обухваћена неким 

видом образовања је 193. Радно активног 

становништва је приближно 313, а старијих је 24. 

Према подацима Центра за социјални рад  

Роми су изузетно сиромашно становништво, јер 

107  ромских породица са укупно 320 чланова су 

корисници неких видова соцјалне помоћи. Већини 

од њих овај вид помоћи је једини извор средстава*, 

а услови и стил живота ових људи приближавају 

их доњој граници сиромаштва. Према извештајима 

и изјавама дела саговорника, више генерација 

појединих породица има неку материјану помоћ, 

при чему уз повремени рад “на црно” се ова пракса 

усваја као образац привређивања. 

Према подацима Ромског координатора из 

2018. године у Чачку живи 458 Рома и Ромкиња  ( 

који се тако изјашњавају ) у 158 породица, а 10 

породица је у иностранству.  
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*Чланови ових породица су и корисници 

једнократне новчане помоћи, ванредне новчане 

помоћи, помоћи у натури (прехрамбено-

хигијенски пакети, новогодишњи пакетићи, огрев, 

школски прибор...), накнаде за делимичне 

трошкове комуналних услуга. Већина их користи 

и право на бесплатан оброк у народној кухињи 

коју обезбеђује Црвени крст града Чачка. Број 

корисника народне кухиње у новембру 2016. 

године је био 702. 

Образовање 

Друштвени и породични подстицаји 

образовању деце и њиховом развоју су најчешће 

веома слаби. Родитељи имају ниску образовну и 

квалификациону структуру (знатан број нема 

завршену основну школу, мањи број има само 

основну). Деца у овим породицама не добијају 

одговарајуће васпитне садржаје и подстицаје за 

развој. Деца нередовно похађају наставу и рано 

напуштају образовање, родитељи нису 

заинтересовани за школовање деце, нарочито 

девојчица. Проблеми на које указују наставници и 

представници школске управе се односе на ниско 

предзнање и одсуство мотивација ученика, социо-

културне разлике, ниско самопоуздање, 

неуредност (хигијенске и радне навике), 

непостојање евиденције новорођене ромске деце ( 

као последица законског права ), тешко 

прилагођавање на школске услове, затвореност 

унутар своје заједнице пре поласка у школу, страх 

родитеља у вези са односом ромске и неромске 

деце и обостране предрасуде, недостатак 

капацитета предшколских установа, непостојање 

ромског асистента. 

У 2016/2017 години, услуге предшколских 

установа је користило двадесетпеторо деце, а 

основну школу је похађало 103 ученика ромске 

националности.  

Према подацима приказаним на интернет 

презентацији Републичког завода за статистику од 

396 грађана/ки ромске националности старијих од 

15 година без школске спреме их је 47; са 

непотпуном основном школом их је 82. Дакле 129 

лица не испуњава основне формалне услове за 

запошљавање. Завршено основно образовање има 

181 лице ромске националности, средње њих 78, а 

завршену вишу школу или факултет њих 6. 

Регистрован је 81 полазник у школи за образовање 

одраслих. Образовање одраслих у овом тренутку је 

могуће само у школи за образовање одраслих и не 

изискује додатне трошкове. 

Сва школска деца имају обезбеђен превоз 

до Града. 

Запошљавање 

Према подацима Националне службе за 

запошљавање Филијале Чачак на дан 31. децембра 

2017. године у Чачку је било 115 незапослених 

Рома, од чега је незапослених жена било 59 или 

51,30%. Највише незапослених Рома/Ромкиња је у 

I степену стручне спреме (76,52%), затим у IV 

степену стручне спреме (8,69%), II степену 

стручне спреме (7,82%), а најмање у VI степену 

стручне спреме (0,86%). 

Посматрано по годинама старости, 

највише незапослених Рома у граду Чачку је 

старосне доби од 45 до 49 године живота (19,13%), 

затим у доби од 25-29 година (17,39%), потом у 

групама од 30-34 година и од 35-39 година (по 

11,3%), а најмање незапослених је у старосним 

групама од 15-19 година и 60-64 године ( по 

5,21%). 

Посматрано према периодима трајања 

незапослености, највећи број Рома на запослење 

чека 5-8 година (18,26% укупно незапослених 

Рома), затим 3-5 година (14,78%) и 1-2 године 

(12,17%). Најмање је Рома који на запослење 

чекају од 3-6 месеци (2,6%). 

Посматрано по занимањима, највећи број 

незапослених Рома, а према евиденцији НСЗ- 

Филијале Чачак је без занимања и стручне спреме 

(76,52% укупног броја незапослених Рома), док су 

остала незапослена лица посматране циљне групе 

углавном у занимањима II, III и IV степена стручне 

спреме и једно лице VI степена стручне спреме. 

Према подацима Националне службе за 

запошљавање, у периоду јануар-децембар 2017. 

године, са евиденције Филијале Чачак НСЗ, а на 

територији града Чачка, заснован је радни однос са 

14 Рома и са 7 Ромкиња. Највише са лицима I 

степена стручне спреме, односно са лицима без 

занимања и стручне спреме. Нема података о томе 

по ком основу и на које време су ова лица 

закључила уговоре о раду. 

Према доступним подацима Ромског 

координатора у укупној популацији Рома 

евидентирано је 36 пензионера, 24 стално 

запослена лица и 5 самозапослених – 

предузетника. 

Акциони план за запошљавање препознаје 

Роме као теже запошљива група. 

За реализацију АП за запошљавање, у 2018. 

години град Чачак је издвојио  укупно 40.000.000 

динара. За јавне радове максималног трајања 
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четири месеца опредељено је 7.000.000 динара. 

Меру јавних радова спроводе Филијала НСЗ и град 

Чачак, пројекте јавних радова спроводе извођачи, 

а реализацију прати НСЗ Филијала Чачак. За 

програм стручне праксе  предвиђено је 7.000.000 

динара, а о реализацији ове мере такође брине 

Филијала НСЗ. Град Чачак је издвојио средства у 

укупном износу од 9.000.000 динара за 

самозапошљавање, а додељују се незапосленим 

лицима ради отварања новоотворене делатности 

(радња,задруга, други облик предузетништва, или 

предузеће уколико се у њему заснива радни оснос). 

Планирано је да град Чачак поднесе захтев 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања за доделу још 8.000.000,00 

динара за суфинансирање мере самозапошљавања. 

Средства за самозапошљавање додељују се у 

висини од 180.000 по запосленом или 200.000 у 

случају запошљавања вишкова запослених или 

220.000 у случају запошљавања особа са 

инвалидитетом. За меру обуке на захтев 

послодавца издвојено је 3.000.000,00 динара. 

Најзад, последња мера предвиђена АП је 

Субвенција послодавцима за запошљавање на 

новоотвореним радним местима за коју је 

предвиђено 15.000.000 динара. У овој мери је 

изричито напоменуто да послодавац који 

запошљава Рома/Ромкињу добија средства у 

износу од 300.000,00 динара по запосленом лицу. 

Поред мера које се финансирају из 

средстава града Чачка, Национална служба за 

запошљавање - филијала Чачак, на територији 

Моравичког округа, у 2018. години спроводиће 

мере које се финансирају из буџета РС, а које су 

усмерене на запошљавање Рома: 

- субвенција за самозапошљавање лица Ромске 

националности, 

- организовање спровођења јавних радова на 

којима су Роми једна од приоритетних категорија 

за укључивање, 

- субвенција послодавцима за запошљавање лица 

из категорија теже запошљивих на новоотвореним 

радним местима, где су Роми једна од категорија 

за коју се одобрава субвенција послодавцу. 

Становање 

Према расположивим подацима у Чачку 

живи 157 породица које се изјашњавају као Роми. 

Поред тога 10 породица је у иностранству. Највећи 

део породица живи у градским месним 

заједницама Парк 54 породице, Свети Сава 34 

породице, Сајмиште 21 породица, Кључ 16 

породица, док је у другим деловима Града до 5-6 

породица, док у руралном подручију живи десетак 

породица. Према расположивим подацима 30 

објеката би требало легализовати кроз поступак 

легализације, како би се стекли услови предвиђени 

овим поступком. У стамбеним јединицама Центра 

за социјални рад и Градске управе Града Чачка 

живи 19 породица, док две породице станују у 

становима намењним за социјално становње и 

имају обавезу плаћања закупа. Имајући у виду да 

социјалну помоћ у континуитету прима око 60 

породица у неприхватљивим стамбеним условима 

у овом моменту живи 27 породица. 

Здравље 

Према подацима Здравствене медијаторке 

сви грађани/грађанке ромске националности имају 

здравствене књижице. Здравствено просвећивање 

Рома и Ромкиња се спроводи континуирано, 

свакодневно се утиче на њих како би стекли 

навику да се јављају лекару ради редовне  

контроле здравља, жене и ради гинеколошких 

прегледа, да изаберу лекара опште праксе, и да 

воде рачуна о вакцинацији деце. Нема  доступних 

података о томе колико је Рома и Ромкиња 

прихватило мере здравственог просвећивања. Из 

података РСЗ и УНИЦЕФ-а 5 који се односе на 

вакцинацију деце старости 12-23 месеци за регион 

Шумадије и Западне Србије може се закључити да 

је тај проценат преко 95%, али и то да је увид у 

вакцилни картон у здравственој установи виђен за 

86,8% деце. Мада се ни ови подаци не односе 

директно на ромску заједницу у Чачку из њих се 

посредно може закључити да постоји напредак у 

вези са вакцинацијом деце, али и то да њихов 

обухват није потпун. 

У вези са здравственим стањем ромског 

становништва истиче се то да неповољни 

стамбени услови живота погодују хроничним 

обољењима, најчешће бронхитису и плућним 

болестима. Лоши материјални услови утичу и на 

квалитет лечења јер према извештају Здравствене 

медијаторке известан број Рома и Ромкиња нема 

средстава за основну заштиту – набавку лекова, 

санацију повреда... 

Нема грађана ромске националности који 

су подносили приговоре Саветнику за заштиту 

права пацијената у Граду Чачку по нациналној 

основи, тако да ни Савет за здравље, као стално 

радно тело Скупштине града, није разматрао такве 

приговоре. 

Овај акциони план је предвидео четири 

кључне области у којима ће се спроводити мере, а 

то су образовање, становање, запошљавање и 

здравље. 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Циљеви 

 

Активности 

 

Мере 

 

Индикатор 

 

Носиоци 

 

В. рок 

Стварње услова 

да деца имају 

једнаке шансе за 

рани развој и 
образовање 

 

Укључивање деце 

узраста до 7 

године у 

предшколско 
образовање 

 

1.1 Утврдити број деце 

узраста до 7 године 

разврстане по 

годинама 0-3, 3- 5, 5-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Организовање 

активности за рад са 

децом из ромских 

породица ради њихове 

пуне инклузије 

3.1 Укључити родитеље у 

програме развоја 

родитељских вештина 

 

1.1 Број деце која похађају 

предшколско образовање и 

васпитање по узрастима 

1.2 Називи предшколских 

установа и група у којима 

су у предшколско 

образовање укључена деца 

из ромских породица 

 

2.1 Број спроведених 

Акција 

 

 

 

 

3.1 Број родитеља 

 

 

ЈЛС, ПУ,  

Ко. за Роме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПНТР, 

ПУ 

 

 

 

 

ПУ 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018202

5 

 

 

 

2018 

2025 

Повећање броја 

ромске деце која 

похађају редован 

програм  у 

предшколским 

установама у 
Чачку  

Стварање бољих 

услова за 

припремни 

програм  

1.1 Наставак бесплатног 

школовања/ боравка 

ромске деце у ПУ на 

подручју града Чачка. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Набавка одеће,  обуће 

и прибора за 

припремну наставу за 

децу из социјално 
угрожених породица. 

 

 

3.1 Вођење евиденције 

ромске деце 

предшколског узраста 

и редовно ажурирање.  

 

4.1 Eдукација ромских 

       породица које 

       имају децу 

       предшколског 

       узраста о 

       социјализацији и 

       припреми деце за 

       редовно основно 

       образовање 

1.1 Број места за ромску децу у 

предшколским установама 

1.2 број организованих 

активности у заједниици  

/предавања за родитеље, 

активности за децу/ 

 

2.1 Број подељених 

       пакета помоћи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Обавештеност здравствених 

и образовних цетара о броју 

ромске деце 

 

 

4.1 Број породица укључених у 
едукације 

ЈЛС, 

ПУ, 

Ко. за Роме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени 

крст, 

Центар за 

соц. рад, 

 

 

 

 

 

 

Ко. за 
Роме, 

ПУ 

 

 

ПУ, 

Центар за 
соц. рад, 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 
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Основне 
школе 

 

 

2018 

2025 

 

Квалитетно 

предшколско 
образовање 

Пун оубхват деце 

од 5 до 7 година у 

предшколском 
образовању 

1.1 Инсистирање на 

редовном присуству 
деце 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Бесплатан превоз 
ромске деце 

  

3.1 Бесплатни радни 

листови и материјал 

потребан за рад у 

предшколском 

програму  
 

4.1 Бесплатна ужина за 

ромску децу  из 

социјално угрожених 
породица 

 

5.1 Информативни 

састанци и подршка 

родитељима 

 

6.1 Процена потребе деце 

за додатним 

образовањем, 

социјалном и 

здравственом 

заштитом  
 

7.1 Оснаживање услова за 
рад ИРК 

 

 

  

1.1 Број присутне деце из 

ромске заједнице изражен у 

процентима просечне 

присутности не сме бити 

мањи од просека на нивоу 

установа 
 

2.1 Број деце 
 

 

3.1 Број обезбеђених радних 
листова 

 

 

4.1 Број ужина које су 
обезбеђене 

 

 

5.1 Број састанака, број 

родитеља и облици 
подршке 

 

 

6.1 Број разговора са децом и 

родитељима, број процена, 
број ИОП 

 

 

1.1 Именовани стручњаци, 
одобрена средства за рад 

 

ПУ, 

Ко. за Роме 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЛС, ПУ, 

Ко. за Роме 

 

ЈЛС, ПУ, 

Ко. за Роме 

 

 

 

 

ЈЛС, ПУ 

 

 

 

 

 

ПУ, ОЦД, 

Ко. за Роме 

 

 

ЈЛС,ПУ, 
ИРК 

 

 

 

 

 

ЈЛС, ОЦД 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

Квалитетно 

основно 
образовање  

Пун обухват деце 

уписан у први 

разред и повећање  

броја ромске деце 

која завршавају 

основну школу 

кроз побољшање 
услова за учење. 

1.1 Упис деце у први 

разред ОШ 

 

 

 

 

 

2.1 Рад са и подршка 

родитељима током 
школовања 

 

 

 

 

1.1 Број деце   

 

 

 

 

 

 

2.1 Број остварених контаката 

и састанака са педагошким 

асистентом 

2.2 Број деце која су 

напустила, прекинула 

школовање 
 

ОШ, ПУ, 

Центар за 
соц. рад, 

Ко. за Роме 

 

ОШ, ПА, 
ЈЛС 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

2018 

2025 
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3.1 Обезбеђивање 

бесплатних уџбеника, 

школскoг     прибора,  

опреме за физичко 

васпитање, као и 

ужине за  децу која су 

корисници социјалне 
помоћи 

 

4.1 Организовање 

допунске и додатне 

наставе ученицима 

који имају слабије 
резултате у школи 

 

5.1 Обука наставника 

разредне и предметне 

наставе и школског 

особља за рад са 

ученицима ромске 

националности  

 

6.1 Ангажовање  

довољног броја 

педагошких асистената 
и њихове 

редовне обуке 

 

 

7.1 Анкетирање родитеља 

о томе да ли желе да 
деца похађају предмет 

“Ромски језик са 

елементима 

националне културе” и 

уколико се искаже 

потреба увођење 

предмета “Ромски 

језик са елементима 
националне културе” 

 

8.1 Обавештавање и 

припрема ученика и 

ученица за упис у 
средње школе 

3.1 Број деце која редовно 

долазе у школу, користе 
наведене услуге 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Број ИОП, број додатних 

активности за савладавање 

градива 

 

 

5.1 Број обучених наставника 

и школског особља 

 

 

 

 

 

6.1 Број обучених ПА 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Број анкетираних родитеља 

и ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Број ђака  

 

ОШ, 

Центар за 
соц. рад, 

Ко. за Роме 

 

 

 

 

 

ОШ, ПА, 

Ко. за 
Роме, 

ОЦД 

 

 

 

МПНТР 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЛС, ОШ 

 

 

 

 

 

 

 

МПНТР, 

ОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЛС, ПА, 

НСЗ, СШ, 
ОЦД 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

Квалитетно 

образовање 

У средњим 
школама 

1.1 Повећан упис 

ученика 

ромске 

националност

1.1 Обавештавање 

родитеља и деце  о 

правима приликом 

уписа и о 
афирмативним мерама 

1.1 Број тренинга и састанака 

са родитељима и 

ученицима, писани 

материјал 

ЈЛС, 

МПНТР, 
ОЦД 

 

2018 

2025 
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и у средње 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Повећања 

процента деце 

која 

завршавају 

СШ и 

одлучују се за 

наставак 

школовања 

 

1.2 Спровођење 

афирмативних мера у 

складу са прописима 

РС 

 

 

 

 

2.1 Подршка ђацима у 

савладавању градива 

уз праћење 
успешности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Каријерно вођење 

повезивање са 

тржиштем рада, помоћ 
за упис на факултете 

 

 

1.2 Број ученика/ца уписаних у 

складу са афирмативним 
мерама 

 

 

 

 

2.1.1 Број додатних 

активности за 

савладавање градива и 

издвојена средства за 

ту намену  

2.1.2 Број индивидуално 
праћених ђака 

 

 

2.2 План образовања, број 

обука састанака у вези са 

информисањем ученика/ца 

и породица, број обука, 

број часова припремне 
наставе 

 

 

 

ЈЛС, 
МПНТР 

 

 

 

 

 

 

СШ, ЈЛС, 

ОЦД, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЛС, НСЗ, 
СШ, ОЦД 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

Доступност 

високом 
образовању  

Финансијска 

подршка  

Стипендирање Планирана и утрошена средства 

за подршку студентима и 
студенткињама 

ЈЛС, Ко. за 

Роме, 

 

2018 

2025 

Образовање 

одраслих 

Обезбедити услове 

за образовање 

одраслих који су 
напустили школу  

Информисање Рома и 

Ромкиња о могућностима 
наставка образовања 

Број информативних састанака, 

број учесника/ца 

ОШ, СШ,  2018 

2025 

 

СТАНОВАЊЕ 

 

 

Циљеви 

 

Активности 

 

Мере 

 

Индикатор 

 

Носиоци 

 

В. рок 

Унапређење 

услова 

становања 

1.1 Рома/Ромки-

ња у односу 

на стамбене 

услове и 

утврђивање 

стамбених 
потреба 

 

2.1 Планирати и 

обезбедити 

средства за 

санацију 

објеката и 

комуналне 

инфраструк-

туре и 

уређење 

инфраструк-

туре и 

објеката 

 

 

1.1 Истраживање услова 

становња Рома и 

Ромкиња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Планирање и креирање 

годишњих буџета 

 

 

 

 

1.1 Спроведена анкета 

1.2 Усвојен извештај 

Градске управе 

 

 

 

 

 

2.1 У Буџету Града 

јасно опредељена 

средства за 

санацију објеката и 

уређење 

комуналне 

инфрасттруктуре у 

ромским 

насељима или 

објеката у којима 

живе Роми и Ромкиње 

ЈЛС, 

Центар за 

соц. рад, 

Ко. за Роме 

 

 

 

ЈЛС,  

Ко. за Роме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 
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3.1 Утврдити 

правни статус 

насеља и 

објеката у 

којима живе 

Роми и 

Ромкиње и на 

основу тога 

урадити план 

на основу 

којег ће се 

решавати 

утврђени 

проблеми 

(статус 

објеката, 

имовина, 

статус 

земљишта...) 
 

4.1 Подршка 

сиромашним 

ромским 

породицама 

приликом 

самосталног 

решавања 

стамбених 
услова 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Попис насеља и 

објеката у којима су 

настањени Роми и 

Ромкиње и анализа 
правног статуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Планирање и креирање 
годишњих буџета 

2.1 Број санираних објеката  

2.2 Унапређење комуналне 

инфраструктуре 

 

3.1  Градска управа  

усвојила извештај са 

планом решавања 

проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Број одобрених новчаних 

средстава, број помоћи у 

материјалу 

 

 

 

 

 

ЈЛС,  

Ко. за Роме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЛС,  

Ко. за 
Роме, 

Јавана 
преду-зећа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 

Циљеви 

 

Активности 

 

Мере 

 

Индикатор 

 

Носиоци 

 

В. рок 

Повећати број 

запослених Рома 
и Ромкиња 

1.1 Програми 

обука и 

преквалифи-

кација 

 

 

 

 

 

2.1 Споразуми 

постигнути са 

послодав-

цима о 

запошљава-

њу Рома, 

Ромкиња и 

незапосле-них 

лица из 

других 

осетљивих 

група 

1.1 Усвојен програм и 

обезбеђена средства за 
његову реализацију  

 

 

 

 

 

2.1 Развијена сарадња са 

послодавцима у циљу 

развоја  друштвено 
одговорног пословања 

1.1 Број Рома и Ромкиња који 

су окончали програм 

прелвалификаци- ја, обука 

и програма за 

предузетништво  
 

2.1 Број и врста  споразума 

ЈЛС, НСЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЛС, НСЗ, 
ОЦД 

2019 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

Активне мере 

запошљавања 

1.1 Јавни радови 

 

1.1 У оквиру акционог 

плана за запошљавање 

1.1 Степен испуњења квоте 

 

 

ЈЛС, НСЗ, 

Јавна пред. 

 

2019 

2025 
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2.1 Подстицаји за 

самозапошља

вање 
 

 

3.1 Подстицај 

послодав- 

цима за 

додатно 
запошљавње 

предвидети квоте за 
Роме и Ромкиње  

 

2.1 Јавни позив 

 

 

 

 

 

 

3.1 Јавни позив 

 

 

2.1 Број Рома и Ромкиња 

којима су одбрена средства 
за самозапошљава-ње 

 

3.1 Број Рома и Ромкиња 

којима су одобрена 

средства за додатно 
запошљавање 

 

 

ЈЛС, НСЗ 

 

 

 

 

 

 

ЈЛС, НСЗ, 

 

 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

Смањење 
дискримина-ције 

и предрасуда 

на тржишту 

рада 

1.1 Обуке за 

послодавце,за

послене у 

ЈЛС, 

Филијали 

НСЗ и Центру 
за соци. рад. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Тренинзи за 

Роме и 

Ромкиње за 

препозна-

вање 

дискрими-

нације 
и подношење 

притужби 

1.1 Подршка ЈЛС 

организацијама 

цивилног друштва да 

организују тренинге 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Подршка ЈЛС 

организацијама 

цивилног друштва да 

организују тренинге 

1.1 Број запослених који су 

прошли обуке 
    

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Број тренинга и број Рома 

и Ромкиња који су их 
похађали 

 

 

2.2 Број поднетих притужби 

надлежним органима 
  

ОЦД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦД 

 

 

 

 

 

Повере-ник 
за 

заштиту 

равно-

правно- 

сти, Зашти-

тник 

грађана, 

судови 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

Јачање 

задругарства, 

социјалних 

предузећа 

1.1 Промоција 

социјалног 

предузетни-

штва и 
задругарства 

 

 

 

 

2.1 Подстицај 

задругама и 

социјалним 

предузећима 
 

 

1.1 Подршка ЈЛС развоју 

социјалног 

Предузетништва 

 

 

 

 

 

 

2.1 Подршка ЈЛС развоју 

Социјалног 
предузетнишва 

  

1.1 Број одржаних тренинга, 

промотивних састанака 

1.2 Број основаних задруга и 
социјалних предузећа  

 

1.1 Број одобрених новчаних 
средстава 

ЈЛС, НСЗ, 

МРЗБСП 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЛС,ОЦД 

 

2018 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2025 

Повећање броја 

Рома и 

Ромкиња 

запослених у 

јавном 

сектору 

Усвајање програма 

запошљавања 

Рома и Ромкиња у 
јавном 

сектору 

Процена образовне 

структуре Рома и Ромкиња 
и 

потреба у јавном 

сектору 

1.1 Усвојен и спроведен 

програм преквалифика- 

ција 
 

1.2 Број запослених Рома и 
Ромкиња у јавном сектору 

ЈЛС, НСЗ, 

ОЦД 

2018 

2025 
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n p*ae HT!4 s r'.rfi M nper,r{ e&HMa

3.1 6pnj noceralo6yxear
rpyAHl.1rifi td nopcfqrlrba
n0CQTAi\i1A ilaTp0Hfi}t{ile
cerrpe

n2

3,qpa BCTEeHa

mepiNjaropxa

&3,
3flpaBCrEeHA

naegujaropxa

&3,
3,qpa8{TBeHa

rue&ujaropxa

r018,
30:5

2018-
ln](

iUi6
2'J L>

4. flpo*noeucarue

3&paBHX crh,{oBa

lt{t4BoTa H

yHanpelqufl4

o6yxaar Pona N

FCrraxrua
npeBeHTHEHOM

s.fl,paBCTBeH0M

SAlllTIITOM

4.1 [gyxaqnja
unag;+x Folt*a

P0nnxNlla 0
3p,paBld M

cTr.ln0gt4Ma

it{t4BoTa H

n0cnegHuaMa
pr.{3}Jqilof

n0HallaFba Ha

3Apa Brbe

4.2 f,qyxaqNja
poMexe

nonynaquje c
:Hauajy
ilpeBeHTHEHnX

npeme&a 3a

oqyBa$e 3ApeBlba

H paHo

oT,{pi4BaFbe

6orecrlr

4.1 [}pe.qanarua,
paflr{0Hl.1qe} fi0lqena

np0MoTr48H0r

r.aarepriana

4.2 fipega*ama,
pas,r1oHHqe, nsAena
npOM0T$,1BHSr

nnarepujala

4.1 Spoj npe,qflBalhar
pa&HoH14Ua / nona:Nuxa

4.2 6p*j npe&aBaFba,
pfifliloHr,iua I no,na*st,txa

&3,33J3,
3Apa BartseHa

nnequjar*pxa

lq3,33J3,
3ApaBCrBeHa

megt,+jar*pxa

1ti.i. fi-

201S-

2025
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5. Ynanpequrn
npHCrYn

a,qpa*creexoj
sau.lru"r"u 6eg
p,u cxprauruaquje

5.I"!1r*$opnnuearue

Foua r Poux*rua
o Har{HHy

0{TBa pu Ba Fba

nFaBa y Ba3fi ca

3ApaBCrBeHOM

3AUJTt4T0M,

s$ipa ECTBeFi Hlvl

ocHrYpalbeM 14

npaBfiMa

na qujeuara

5.?14x$*pmNeatue
Foma u Fo*trcxfha

o npenosHaBalby
gNcxpur*Nlr*t1nje

5.L Tpenu*n ea

Pornnma n

P**nxNr*ama o
Haq il Hy

ocTBapusal-ba npaBa

5.2 Tpe*uurN ca

Forrltttvla r
PoruNnruanna fl
npe*03Ha&aiby
gr,rcxpl,$,rNxaqnje

5.1 6pojrpeHtlHra t"l

n(]rl33H t4 Ha

5.2 6poj rpennHra H

nona3Hr{Ha

5.3 Sp*j *6yNa n no,ia3$Juxa

5.1" Ceprra$uxaru

5,3 Ilogu:ame
HHBOA CBECTH

3&paBCrEeHi4x

paAHHKa il
:adpaHn
gNcxpnr*uHaqaje

5.4 F*gaana
*g,yxa4Nja
3lqpascTBeHe

n*egnjaropxe

5.3 O6yxa
3.qpa*CTBel"tl,lX

pa.qHr{Ha 0 paAy ca

POMUMa H

Pomxultama n

3axoHy o la6pauu

4ttcxpllrrlu*aqtrje
{ aaurNra
naqujeuara *g
gracxpnnnx*aqlrje)

5.4 Crpyvxo

YCaSpUia saFbe

3,qpfrBcrBeHe

nnegxjaropxe

{n*uoh poivtcxoj

n*nyraqulu npu

u:6opy xeHapa,

oAa3HBy

eaxqlrxaquju,
npeBeHT'48rtxM

npernegrnna u gp.)

3au.:rxrxxx
npaBa

naqNjeHara,
Cas*r:a
3&paBfte,
3ApaBCTBeHA

m*p,njar*pxa

3au:ruraun
npasa
na4ujenara
Caaer so

3.e,paBrbe

3au:rurux x

fipa*a
na u,x jeHar*,

Caser:a
3ApaEfbe,

0lrA

&3,lllc. M3

?il1&-
tut)

2S18-

ltj L)

2018-

?025

?s1s-
2025
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S. P*:axrx
nogpxarajyhe
0r{py}i{eFbe 3a

pa:roj r
:gpanrue Poma

Po*rxr,tn a

6.1- Ilo6oruLra*,e
HBA/I}iTETA

|l{}4Bsra coqujanxa
yrpo)+{eHHX poMa

6,2 Ynanpelem,e
xu rujexcxo-
enhAeM!{0110{fiHHX

ycr*Ba y xojx*na

l+{,4se p0finc{e

n0il0p,ilue

6.1" l"lonroh

coqxja,rHo

Yrp0xeHirM
por\4r.1Ma {6ecnnaruu
o6poqx,
npexpau6eHu u

xlrrajexcxra naHerur

ncnnoh y ne,+erly)

6.2 flaear*e
ftpe.qnOra &1

flpg$,y3HMalbe Mepa

Hagnex{HHX cnyx6a,
na* u *gyxaqNja
cTa f-iogH 14 [uTBa

(cua5g*rarue
S.qpaFCTBeH0

14cilpaBH0M soAoM
:a nuhe, npagilJrHo

oAxaraFbe oTna.qa,

xirrNjexexo
pyH0saFbe xpaHOM i4

Ap.)

$.L 6poj Por',ra n PonaxkrFba

idopr{cHHKa nc*lo,hn / upcta
HOfi!4Llt4fiA gaBalba

6.2 6poj pea,rfis*BaH!4x

naepa I egyxaquja u

n$/la3Hl,.rHa

fl3. JIC. ; 2018
'.: ' i :c?s
UeHrap 3a 

:

coqNjanNu 
i

pag, tlpeer.*.1 I

r{pcr 
I

| 2018-
33J3, J/lC, "ru.rt,

I

sApascrseHa i

megr.rjaropNa i

r
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            Град Чачак ће спроводити Акциони план укључивања Рома и Ромкиња 2018. – 2025. година у складу 
са својим реалним материјално – техничким, финансијским и кадровским могућностима.

          Акциони план укључивања Рома и Ромкиња 2018. – 2025. година објавити у „Службеном листу града Чачка“.

                                                                      СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
                                                                                     Број: 06-160/18-I
                                                                        11, 12. и 13. јул 2018. године

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
                                                                            Скупштине града Чачка
                                                                              Игор Трифуновић, с.р.
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274. 

На основу члана 35. став 7. Закона о плани–

рању 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, 98/13-одлука 

УС, 132/14 и 145/14) и члана 63. Статута града 

Чачка („Службени лист града Чачка“ број 3/2008, 

8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018 године, донела је 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ТРНАВА 

1. ОПШТИ ДЕО 

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације за део насељеног места Трнава садржан 

је у: 

- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 - одлука 

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

одлука УС и 98/13 – одлука УС), а у вези са чл. 

130. став 2. Закона о изменама и допунама 

Закона о планирању и градњи („Сл. гласник 

РС“, број 132/14 и 145/14).  

- Одлуци о изради Плана детаљне регулације за 

део насељеног места Трнава („Службени лист  

града Чачка, бр. 19/13). 

Плански основ: 

Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације за део насељеног места Трнава је 

Просторни план града Чачка (Службени лист града 

Чачка, бр. 17/10). 

1.2. Циљеви и задаци израде плана  

Циљ израде Плана детаљне регулације за 

део насељеног места Трнава је утврђивање мера, 

правила грађења и начина коришћења и уређења 

земљишта, као и заштите планског подручја. 

Основни циљеви израде и доношења плана су: 

- Стварање планског основа за прецизно 

одвајање земљишта јавне намене од земљишта 

остале намене 

- Рационалније коришћење грађевинског 

земљишта 

- Дефинисање карактеристичних зона, односно 

целина са планирањем нове изградње 

- Усклађивање организације, опремања и 

уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту 

животне средине 

- Повећање квалитета комуналне опремљености 

Израда плана заснива се на постављеним 

циљевима и задацима и то у складу са: 

- Просторним планом града Чачка  

- Могућностима геоморфолошких 

карактеристика терена, потребама 

привредних субјеката и принципима 

заштите животне средине. 

1.3. Граница обухвата плана  

Граница Плана почиње од тачке у којој 

новопланирана Улица Атеница – Кулиновци 64 

долази до Трнавске реке. Одавде граница прати 

поменуту улицу ка северозападу до 

новопланиране Улице 69. Овом улицом граница 

иде ка југозападу, прелази преко Државног пута II 

А реда бр. 179, и наставља ка југозападу границама 

катастарских парцела 545/3, 545/5, 545/6, 545/14, 

545/7, 54515, 545/8, 545/16, 545/1, 545/17, 545/9, 

545/18, 545/19, 545/10, 545/20, 545/11, 545/21, 

545/12, 545/22, 545/13, 566/1, 566/2, 566/4, 566/6, 

566/15, 566/14 и делом северозападне границе к.п. 

567/1. Одавде, граница Плана иде даље ка 

југозападу новопланираном Улицом 43, до њеног 

укрштања са Улицом игумана Пајсија. Одавде 

граница прати  Улицу игумана Пајсија ка 

југоистоку, до њеног укрштања са Задругарском 

улицом. Од ове тачке, граница иде ка североистоку 

Задругарском улицом до југозападне границе к.п. 

855/20. Овде граница скреће ка североистоку 

границама к.п. 855/20, 855/21 и 855/9, затим 

поново скреће ка југу границом к.п. 855/18 и 

новопланираном Улицом број 20, убрзо прелази 

преко ове саобраћајнице и иде југозападним и 

југоисточним границама к.п. 861. Граница Плана 

даље иде ка истоку пратећи границе к.п. 863/5, 

863/1, 863/3 и 860/1, прелази преко к.п. 886/1, а 

затим се поново враћа на границе парцела, 

односно иде југозападним границама к.п. 886/6, 

886/2, 886/7, 887/2, 887/3, 887/4, 887/1, 887/6 и 

887/5. Овде граница прелази преко к.п. 893 и 895/1.  

Даље иде границама к.п. 897/6, 897/5 и 897/3, 

прелази преко к.п. 897/1, а затим њеном источном 

границом долази до новопланиране Улице 

Протића равни, коју прелази и даље наставља ка 

североистоку новопланираним улицама бр. 27, бр. 

25 и бр. 26 до југоисточне границе к.п. 408/4, којом 

наставља ка истоку, пратећи и границе к.п. 408/7, 

408/3, 408/5 и 408/6. Овде граница прелази преко 

к.п. 414/7 и  иде њеном источном границом ка 

северу, поклапа се са делом источне границе к.п. 

414/16, поново прелази преко к.п.414/17, на делу 

где је парцела најужа, и даље иде јужним 

границама к.п. 412/3  и 412/1. Граница затим 

прелази преко к.п. 414/1, 414/3 и 414/15, долазећи 

до јужне границе к.п. 414/5. Граница потом иде 

јужном и источном границом к.п. 414/5, па 

источном  границом к.п. 414/4 и долази до 

државног пута. Овде граница још једном прелази 

преко Државног пута II А реда бр. 179 и иде дуж 

њега ка северозападу, до тачке у којој се укршта са 

Трнавском реком. Граница даље планираном 

десном регулационом линијом Трнавске реке и 

њом се враћа у почетну тачку. 
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Планом су обухваћени делови К.О. 

Атеница и К.О. Трнава. 

Површина обухвата Плана је 127,52 ha. 

У обухват плана улазе следеће катастарске 

парцеле: 

У К.О. Трнава 

Целе катастарске парцеле: 

256/9, 256/10, 256/11, 257/2, 258/2, 261/3, 267/3, 

393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, 393/7, 393/8, 

394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 394/5, 394/6, 395, 396, 

397, 398/1, 398/2, 399/1, 399/2, 399/3, 399/4, 399/5, 

399/6, 399/7, 399/8, 399/10, 399/11, 399/12, 399/16, 

399/17, 399/18, 399/19, 399/20, 399/21, 400/1, 400/2, 

400/3, 401/1, 401/2, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 

403/3, 403/4, 403/5, 403/6, 403/7, 403/8, 403/9, 

403/10, 403/11, 403/12, 403/13, 403/14, 406/1, 406/2, 

407/3, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7, 

409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 410/1, 

410/2, 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 411/5, 411/6, 412/1, 

412/2, 412/3, 412/4, 413/1, 413/2, 414/4, 414/5, 414/8, 

414/9, 414/10, 414/11, 414/12, 414/13, 414/14, 

414/16, 445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 445/6, 

445/7, 445/8, 445/9, 445/10, 445/11, 445/12, 446/1, 

446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 446/7, 446/8, 446/9, 

446/10, 446/11, 446/12, 446/13, 446/14, 446/15, 

446/16, 447/1, 447/2, 447/3, 447/4, 447/5, 447/6, 

447/7, 448, 449/1, 449/2, 449/3, 449/4, 450/1, 450/2, 

450/4, 450/6, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 452/4, 453, 

454, 455/1,455/2, 455/3, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 

456/5, 456/6, 456/9, 456/10, 456/11, 456/12, 456/13, 

456/14, 457/1, 457/2, 457/3, 458, 459/1, 459/2, 459/3, 

460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 

460/9, 460/10, 460/11, 460/12, 460/13, 460/14, 

460/15, 460/16, 460/17, 460/18, 460/19, 460/20, 

460/21, 460/22, 460/23, 460/24, 460/25, 461, 462/1, 

462/2, 462/3, 462/4, 462/5, 463, 464/1, 464/2, 464/3, 

464/4, 465, 466, 467, 468/1, 468/2, 469, 470, 471, 

472/1, 472/2, 472/3, 473, 474, 475/1, 475/2, 476/1, 

477/1, 477/2, 477/3, 477/4, 477/5, 477/6, 477/7, 477/8, 

477/9, 477/10, 477/11, 477/12, 477/13, 477/14, 

477/15, 477/17, 478, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 

480/2, 481/1, 481/2, 481/3, 481/4, 481/5, 481/7, 481/8, 

482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 483, 485, 486/1, 

486/3, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 487/5, 487/6, 487/7, 

487/8, 487/9, 487/10, 488/1, 488/2, 488/3, 488/4, 

488/5, 488/6, 488/7, 488/8, 488/9, 488/10, 488/11, 

489/1, 489/2, 489/3, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 

489/9, 489/10, 489/11, 490/1, 490/3, 490/4, 491/1, 

491/2, 491/3, 491/4, 491/5, 491/6, 492/1, 492/2, 492/3, 

492/4, 492/5, 493/1, 493/2, 493/3, 493/4, 494/1, 494/2, 

494/3, 495/1, 495/2, 496/1, 496/2, 496/3, 496/5, 496/6, 

496/8, 496/9, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 497/6, 

498/1, 498/2, 498/3, 498/4, 499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 

499/5, 499/6, 500/1, 500/2, 501/1, 501/2, 502/1, 502/2, 

503, 504/1, 504/2, 504/3, 505/1, 505/2, 505/3, 506/1, 

506/2, 506/3, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 508, 

509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 510/1, 510/2, 510/3, 

510/4, 510/5, 510/6, 510/7, 510/8, 510/9, 510/10, 

510/11, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6, 

511/7, 511/8, 511/9, 511/10, 511/11, 511/12, 511/13, 

511/14, 511/15, 511/16, 511/17, 511/18, 511/19, 512, 

513/1, 513/2, 513/3, 513/5, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 

514/5, 514/6, 514/7, 515/1, 515/3, 515/4, 515/5, 515/6, 

515/7, 515/9, 515/10, 515/11, 515/12, 515/13, 515/14, 

515/15, 515/16, 515/17, 515/18, 515/20, 515/21, 

515/22, 515/23, 515/24, 515/25, 516/1, 516/2, 516/3, 

516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 

517/5, 517/6, 517/7, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 

520/2, 520/3, 520/4, 520/5, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 

521/5, 521/6, 521/7, 521/8, 522/2, 522/3, 522/4, 522/5, 

522/6, 523/1, 523/2, 523/3, 523/4, 523/5, 524/1, 524/2, 

524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 

524/10, 524/11, 525/1, 525/2, 525/3, 525/4, 526/2, 

526/3, 527/1, 527/4, 528/1, 528/2, 529/1, 529/2, 529/3, 

529/4, 529/5, 529/6, 529/7, 529/8, 529/9, 529/10, 

529/11, 529/12, 529/13, 529/14, 529/15, 529/16, 

529/17, 530, 531/1, 531/2, 532/1, 532/ 2, 532/3, 532/4, 

532/5, 532/6, 532/7, 532/8, 532/9, 532/10, 532/11, 

532/12, 532/13, 532/14, 532/15, 532/16, 532/17, 

532/18, 532/19, 532/20, 532/21, 533/2, 533/3, 534/2, 

535/1, 535/2, 535/5, 536/1, 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 

536/6, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 538/2, 

538/4, 538/5, 538/7, 540/1, 540/2, 541/2, 541/4, 542/5, 

542/6, 542/7, 542/8, 543/1, 543/3, 543/5, 543/6, 543/7, 

543/11, 543/14, 544/1, 544/2, 544/3, 544/4, 544/5, 

544/6, 544/7, 544/8, 544/9, 544/10, 544/11, 544/12, 

544/13, 544/14, 544/15, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 

545/5, 545/6, 545/7, 545/8, 545/9, 545/10, 545/11, 

545/12, 545/13, 545/14, 545/15, 545/16, 545/17, 

545/18, 545/19, 545/20, 545/21, 545/22, 546/1, 546/2, 

546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 

546/10, 546/11, 546/12, 546/13, 546/14, 546/15, 

546/16, 546/17, 546/18, 546/19, 546/20, 546/21, 

547/1, 547/2,  547/3, 547/4, 547/5, 547/6, 547/7, 

547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, 547/14, 

547/15, 547/16, 547/17, 547/18, 547/19, 547/20, 

547/21, 547/22, 547/23, 547/24, 547/25, 547/26, 

547/27, 547/28, 547/29, 547/30, 547/31, 547/32, 

547/33, 547/34, 547/35, 547/36, 547/37, 547/38, 

547/39, 547/40, 547/41, 547/42, 547/43, 548/1, 548/2, 

548/3, 549, 550, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 

551/6, 551/7, 551/8, 511/9, 551/10, 552/1, 552/2, 

552/3, 552/4, 553/1, 553/2, 553/3, 553/4, 533/5, 553/6, 

554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 554/5, 554/6, 555, 556/1, 

556/2, 556/3, 556/4, 556/5, 556/6, 557/1, 557/2, 557/3, 

557/4, 557/5, 557/6, 558/1, 558/2, 559, 560/1, 560/2, 

561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 

562/5, 562/6, 562/7, 562/8, 562/9, 562/10, 562/11, 

562/12, 563/1, 563/2, 563/3, 564/1, 564/2, 564/3, 

564/4, 564/5, 564/6, 564/7, 564/8, 564/9, 564/10, 

565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 

566/5, 566/6, 566/8, 566/9, 566/10, 566/11, 566/12, 

566/13, 566/14, 566/15, 568, 569, 570, 571, 572/1, 

572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 

574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7, 574/8, 574/9, 
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574/10, 575/1, 575/2, 575/3, 576, 577/1, 577/2, 577/3, 

577/4, 577/5, 577/6, 577/7, 577/8, 577/9, 577/10, 

577/11, 577/12, 577/13, 577/14, 578, 579/1, 579/2, 

579/3, 579/4, 579/5, 580, 581/1, 581/2, 582, 583/1, 

583/2, 583/3, 584/1, 584/2, 585/1, 585/2, 586, 587/1, 

587/2, 587/3, 588/1, 588/2, 588/3, 588/4, 588/5, 588/6, 

588/7, 588/8, 588/9, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 591/1, 

591/2, 592/1, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 592/6, 593, 

737/6, 738/2, 739/2, 740, 741, 742/1, 742/2, 742/3, 

742/4, 742/5, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 745, 746, 

747/1, 747/2, 748, 749/1, 749/2, 750, 751/1, 751/2, 

751/3, 751/4, 751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 751/9, 752, 

753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5, 754/6, 754/7, 

754/8, 754/9, 754/10, 754/11, 755, 855/9, 855/18, 

855/19, 855/20, 855/21, 860/1, 861, 862/1, 863/1, 

863/2, 863/3, 863/5, 864/2, 865/1, 865/2, 865/3, 866, 

867, 868, 869/1, 869/2, 869/3, 869/4, 869/5, 869/6, 

869/7, 869/8, 869/9, 869/10, 869/11, 870/1, 870/2, 

870/3, 870/4, 871/1, 871/2, 872/1, 872/2, 872/3, 873/1, 

873/2, 873/3, 874/1, 874/2, 874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 

874/7, 874/8, 874/9, 874/10, 874/13, 847/14, 874/15, 

874/16, 874/17, 874/18, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 

875/6, 876/1, 876/2, 876/3, 877, 878, 879, 880, 881, 

882, 883, 884, 886/2, 886/6, 886/7, 887/1, 887/2, 

887/3, 887/4, 887/5, 887/6, 895/2, 895/3, 895/4, 895/5, 

895/6, 895/7, 895/8, 895/9, 895/10, 896/1, 896/2, 

896/3, 897/3, 897/5, 897/6, 2490 и 2506;  

Делови катастарских парцела: 

243/1, 243/3, 256/1, 256/2, 256/4, 257/1, 258/1, 261/1, 

267/2, 271/1, 271/2, 271/3, 272/1, 272/4, 276/1, 277/1, 

277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 278/1, 278/4, 279/1, 

279/3, 279/4, 279/5, 279/10, 279/15, 279/16, 333, 

374/1, 374/2, 374/4, 374/7, 374/8, 375, 376, 390/3, 

390/5, 391/1, 391/2, 391/4, 392/8, 404/1, 404/2, 405, 

407/1, 407/2, 414/1, 414/3, 414/15, 414/17, 442/1, 

442/3, 443, 533/1, 534/1, 535/3, 535/4, 538/1, 538/6, 

539, 541/1, 541/3, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 543/2, 

543/4, 543/8, 543/9, 543/10,  543/12, 543/13, 567/1, 

567/2, 594/1, 594/4, 594/5, 594/6, 594/7, 594/8, 680/6, 

681/2, 681/3, 685/2, 685/3, 686, 736, 737/3, 737/4, 

737/7, 738/1, 739/1, 756/1, 758/1, 758/2, 855/5, 855/8, 

855/10, 885, 886/1, 893, 895/1, 897/1, 904, 2491, 

2492, 2495 и 2504. 

У К.О. Атеница 

Делови катастарских парцела: 

220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 221, 225/1, 408, 417/2, 

419/4, 420/1, 420/3, 2010 и 2011.  

Катастарске парцеле у обухвату Плана су 

побројане према добијеној катастарској подлози. 

Уколико постоје неслагања између Плана и 

катастарског операта, меродавни су подаци из 

катастарског операта.  

1.4. Обавезе, услови и смернице из планских 

докумената вишег реда  

1.4.1. Извод из Просторног плана града Чачка  

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ПЛАНИРАНОЈ 

МРЕЖИ НАСЕЉА 

Основу концепта развоја и организације 

будуће мреже насеља чине заједнице насеља. У 

оквиру њих ће одређена насеља са најповољнијим 

положајем и другим потребним условима 

обављати функцију центра. На подручју Чачка на 

бази исказаног потенцијала формирано је више 

центара заједнице насеља и три градска 

секундарна центра. На тај начин се смањују 

гравитационе зоне са пружањем услуга градског 

центра. 

У будућој мрежи насеља са аспекта 

функционалног опредељења и положаја, са 

аспекта хијерархије фигуришу насеља: 

градски центар (градско насеље Чачак) 

приградска насеља (Парменац, Бељина, 

Придворица, Јездина, Лозница, Кулиновци, 

Атеница, Трнава, Коњевићи и Љубић) 

секундарни центар (Мрчајевци, Прељина и 

Слатина-Мршинци) 

насеља са развијеним центром (Пријевор, 

Трбушани, Заблаће, Јежевица, Прислоница, Доња 

Трепча и Остра) 

примарна насеља (Вујетинци, Катрга, Бечањ, 

Доња Горевница, Мојсиње, Станчићи, Балуга, 

Љубићска, Соколићи, Ракова, Липница, Рајац, 

Бањица, Кукићи, Вапа, Балуга Трнавска, Виљуша, 

Горичани, Качулице, Петница, Жаочани, 

Брезовица, Премећа, Милићевци, Вранићи, Горња 

Горевница, Миоковци, Јанчићи, Рошци, Врнчани, 

Видова, Међувршје, Паковраће, Риђаге) 

бањска насеља (Горња Трепча, Овчар Бања, 

Слатина). 

Приградска насеља 

У ову категорију насеља спадају следећа 

насеља: Парменац, Бељина, Придворица, Јездина, 

Лозница,Кулиновци, Атеница, Трнава, Коњевићи 

и Љубић. Највећи део ових насеља налази се у 

радијусу од 5 км у односу на градски центар и 

делом су у обухвату ГП-а Чачка. 

Приградска насеља, као посебна категорија 

у мрежи насеља, су функционално повезана са 

градским центром. Основна улога ових насеља је 

да смање притисак на градски центар у смислу 

преузимања одређеног обима централних 

функција. То ће се постићи већим квалитетом 

јавних функција, пре свега у домену здравствене и 

социјалне заштите, образовања и дечје заштите, 

културе. 

Потребно је побољшати саобраћајне везе, 

пре свега у погледу јавног превоза, повећати ниво 

услужних (пошта, банка, угоститељство, сервиси, 

занати и др.) и комуналних делатности. 

На основу пројекције становништва за 

плански период, број становника ових насеља ће се 
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повећати, али не путем природног прираштаја, већ 

као последица миграција и прилива становништва 

са руралног подручја и из ширег окружења. Већ 

изражени тренд промена у структури 

становништва према делатностима, у смислу 

претварања пољопривредног у мешовито и 

непољопривредно становништво, и даље ће бити 

актуелан. То ће се одразити на начин коришћења 

земљишта и организацију кућишта. Ова појава ће 

бити посебно изражена у најгушће насељеним 

подручјима ових насеља, која су у граници 

Генералног плана Чачка, и уз важне саобраћајне 

токове. Ван ове границе грађевински рејон ће бити 

нешто разређенији, са комбинацијом свих типова 

домаћинства. 

Тежити преображају приградских насеља 

ширењем и учвршћивањем градског начина 

живота са неопходном инфраструктурном 

реконструкцијом. 

1.5. Опис постојећег стања 

1.5.1. Оцена постојећег стања 

1.5.1.1. Грађевинско подручје 

Грађене структуре су присутне на читавом 

простору у обухвату плана. У највећој мери их 

чине објекти породичног становања и помоћни 

објекти у оквиру ове намене. Највећа 

концентрација објеката је уз Улицу ђакона 

Авакума, а затим уз друге саобраћајнице са 

асфалтним застором. Једина већа неизграђена 

површина у обухвту плана, налази се у централном 

делу обухвата, са обе стране Трнавске реке. 

1.5.1.2. Намена површина  

Највећу површину у обухвату плана 

заузима  пољопривредно земљиште, које је 

присутно у виду обрадивих површина и великог 

броја воћњака. Следећа намена по заступљености 

је становање. Организовано је као породично 

становање и као породично становање са 

делатностима. Становање је у великом делу 

обухвата повезано са пољопривредом. 

На простору плана не постоје дефинисане 

пословне зоне, већ се пословање одвија у оквиру 

стамбених зона, као пратећа намена становању, а 

ређе као основна намена на парцели. 

На предметном простору се налази објекат 

основне школе, амбуланта, дом културе, месна 

канцеларија, пошта. У близини школе, налазе се и 

терени фудбалског клуба „Спартак“. 

Кроз обухват плана протиче Трнавска река. 

Корито реке је делимично  регулисано. Постоје 

дефинисане катастарске парцеле за реку, које она, 

ни у једном делу свог тока кроз обухват, не 

напушта. 

У графичком прилогу Анализа постојећег 

стања /Намена површина – начин коришћења/, 

намене су приказане према начину на који се 

површине користе, односно, како су у простору 

препознате. 

1.5.1.3. Објекти и површине јавне намене 

Од површина јавне намене у оквиру 

предметног простора препознате су:  

саобраћајне површине  

водоток са зеленилом у свом форланду 

површине за објекте јавне намене 

површина за спорт 

комуналне површине – трафостанице  

Од саобраћајних површина у обухват 

Плана улази део трасе државног пута II реда бр. 

157, односно Улице ђакона Авакума, као и 

општински пут Л-327. Остале саобраћајне 

површине чини мрежа некатегорисаних путева, 

улица локалног карактера и приватних прилаза. 

Свака изграђена парцела у обухвату плана има 

обезбећен директан или индиректан колски прилаз 

са јавне саобраћајне површине. 

Улице су углавном недовољне ширине, а 

велики је број оних без адекватног асфалног 

застора. Изузев у Улици ђакона Авакума, 

евидентирано је потпуно одсуство тротоара на 

предметном простору. 

Водоток са зеленилом у свом форланду – 

кроз обухват Плана протиче Трнавска река. За овај 

водоток су дефинисане катастарске парцеле, у 

оквиру којих је делимично регулисано корито, али 

је оно запуштено. Проток воде је мали – у летњем 

периоду Трнавска река има тенденцију да 

пресуши. 

Површине за објекте јавне намене – Од 

објеката јавне намене, на предметном простору су 

присутни објекат школе и  дом културе у 

непосредном окружењу. У објекту дома културе су 

смештени и амбуланта, месна канцеларија, као и 

просторије за одржавање предшколске наставе. У 

близини се налази и мањи објекат у ком су 

смештени пошта и апотека. Сви објекти јавне 

намене имају своје парцеле. 

Површина за спорт – у близини школе и 

дома културе, налазе се терени фудбалског клуба 

„Спартак“, као и објекти са пратећим садржајима 

у оквиру ове намене. 

Комуналне површине – у обухвату се 

налазе четири трафостанице, од којих две имају 

своје катастарске парцеле, трећа је смештена у 

оквиру веће парцеле у јавном власништву, док је 

четврта на рубу приватне парцеле. У границама 

Плана се налазе и стубови далековода, односно 

преко овог простора прелазе делови траса 

далековода од 110 кV и 35 kV. Стубови далековода 

су постављени у оквиру пољопривредних 

површина. 
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1.5.1.4. Површине остале намене 

Становање је присутно на читавом 

предметном простору, осим у средишњем делу, 

где су заступљене пољопривредне површине. 

Становање се јавља као породично становање и 

као породично становање са делатностима. У зони 

уз државни пут карактеристичне су мање парцеле, 

које имају приступ са асфалтираних улица и 

прилаза, а на којима се налазе објекти за 

становање, пословање, а у неким случајевима и 

мање баште. Даље од државног пута, становање је 

у вези са пољопривредом. Објекти се јављају на 

рубовима пољопривредних парцела или у 

непосредном контакту са њима. 

Комерцијалне делатности се углавном 

јављају као пратећа намена становању, и то као 

маркети, сервиси, радионице, пољопривредне 

апотеке  и слично. Као основна намена на парцели, 

јављају се на пар локација у обухвату, и то као 

велетрговине и радионице. 

Од производних делатности, на простору 

плана је присутна једна шивара, која се налази уз 

Улицу ђакона Авакума. 

Пољопривредне површине су 

најзаступљенија намена. Оне су у највећем делу у 

употреби. Користе се за повртарство, у функцији 

домаћинстава у окружењу, за узгајање житарица 

или као воћњаци. На неколико воћњака у обухвату 

евидентиран је висок степен уређености – 

опремљени су системом за наводњавање и 

противградном опремом. 

1.5.1.5. Врста изградње 

Предметно подручје је средње густо 

изграђено.  

Уз Улицу ђакона Авакума присутна је већа 

изграђеност. Парцеле су уситњене и у великом 

проценту заузете објектима. Уз главни објекат на 

парцели, углавном се јављају један или више 

помоћних објеката. Постоји и неколико случајева 

у којима се на једној парцели налазе два објекта 

основне намене.  

У унутрашњости планског обухвата налазе 

се веће парцеле. Овде су углавном присутна 

пољопривредна домаћинства са великим бројем 

помоћних објеката. Међутим, због њихове 

величине, заузетост парцела није велика. Велике 

неизграђене површине у функцији пољопривреде 

у контакту ових парцела, додатно смањују степен 

изграђености на нивоу подручја. 

Објекти су грађени у различитим 

периодима и неуједначеног су квалитета. Великом 

броју објеката недостаје фасадна облога. 

Спратност се креће од приземних до 

објекта спратности П+1+Пк, а постоји и неколико 

изузетака са спратношћу П+2+Пк. 

1.5.2. Трасе, коридори и регулација 

саобраћајница 

1.5.2.1. Друмски саобраћај 

Саобраћајно-географски положај 

Саобраћајно-географски положај простора 

у обухвату ПДР-а „Трнава“ је повољан с обзиром 

да његовом  територијом пролази значајан коридор 

- државни пут II А реда, број 179 (тзв. »Стари 

Краљевачки пут«), којим Трнава остварује 

квалитетне везе са ближим и даљим окружењем.   

Основни путни правац у оквиру граница 

Плана који тангира цео простор са јужне стране је 

Улица ђакона Авакума која се поклапа са  

државним путем II А реда, број 179 Прањани-

Трбушани-Љубић-Чачак-Дракчићи-Краљево (тзв. 

»Стари Краљевачки пут«), деоница бр. 17904, од 

чвора бр. 2313 - Чачак (Дракчићи) на стационажи 

км 24+935 до чвора 17903 – Дракчићи на 

стационажи км 53+267 (према референтном 

систему мреже државних путева Републике Србије 

– Уредба о категоризацији државних путева, („Сл. 

гл. РС.“ број 105/2013, 119/2013 и 93/2015). 

Овај путни правац на деоници у захвату 

Плана (од км 29+093.5 до км 30+606) има 

попречни профил који се састоји од коловоза 

ширине 6м са тротоарима са једне или обе стране 

ширине до 1.5м и сачуваном регулацијом за 

будуће проширење. 

Раскрсница општинског пута бр 123-27 (Л-

327) са  државним путем II А реда, број 179 

(градском магистралом на км 30+015) је 

опремљена светлосном сигнализацијом без 

посебних саобраћајних трака за лева и десна 

скретања. 

Основно обележје простора у обухвату 

Плана представља спонтана градња. Подручје 

карактерише спонтано настала мрежа „улица“  

које прате протезање великих пољопривредних 

катастарских парцела, које су уситњаване за 

потребе стамбене индивидуалне изградње и у 

оквиру истих одвајани колски прилази до тако 

формираних грађевинских парцела са углавном, 

слепим завршецима.   

  Саобраћајна мрежа није у потпуности 

дефинисана нити повезана. 

Систем саобраћаја се своди на мрежу 

приступних слепих улица, које припадају 

секундарној мрежи. У неким деловима стамбене 

улице су са регулативом мањом од 4.5м, што 

отежава приступ комуналним и ватрогасним 

возилима, и не одговарају саобраћајним потребама 

приградског насеља као што је Трнава. Све ово 

указује на неопходност реконструкције улица у 

складу са планираном наменом, просторним 

могућностима и нормативима који се примењују у 

процесу планирања. 
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На подручју Плана детаљне регулације 

евидентан је недостатак паркинг површина уз 

јавне садржаје као што су школа, Дом културе, 

пошта или фудбалски терен. Организована 

паркиралишта уз објекте јавне намене не постоје, 

већ се паркирање врши дуж саобраћајница, на 

коловозу или хаотично на слободним површинама. 

Када је у питању пешачки саобраћај на 

саобраћајницама секундарног значаја уочава се 

потпуно одсуство тротоара и бициклистичких 

стаза. 

Бициклистички саобраћај се одвија у 

склопу саобраћајница, без посебно обележених 

бициклистичких стаза или трака. 

У изграђеним деловима примарне 

саобраћајне мреже присутне су линије ЈГП-а, а 

крећу се улицом Ђакона Авакума (са аутобуским 

нишама) и општинским путевима ОП 123-27 

(Л327)-Задругарска улица и ОП 123-16 (Л316)-

Игумана Пајсија, без аутобуских ниша. 

1.5.2.2. Оцена постојећег стања 

             - Друмски саобраћај на подручју које је 

предмет разраде Планом представља главни вид 

превоза, али је некомплетан и недовољно развијен.  

             - Техничко – експлоатационе 

карактеристике веома лоше, недовољна ширина 

пратећих елемената попречног профила и сл. 

             - Раскрснице су углавном неадекватне 

пропусне моћи, радијуса мањих од потребних за 

проходност меродавних возила. 

             - Пешачки токови нису решени. 

             - Осим државног пута II А реда, број 179 

(тзв. »Стари Краљевачки пут«) и општинских 

путева, планским подручјем доминира мрежа 

приступних улица и углавном не задовољава 

прописане минималне стандарде. 

Саобраћајна мрежа на подручју Плана се 

мора употпунити и развити, у смислу повезивања 

слепих саобраћајница, изградње нових као и 

реконструкције постојећих саобраћајница у виду 

проширења попречних профила, а у оквиру 

просторних ограничења.  

1.5.3. Мреже и капацитети јавне комуналне 

инфраструктуре 

1.5.3.1. Хидротехничка инфраструктура 

Водоводна мрежа 

У оквиру захвата предметног плана 

постоји изведена водоводна мрежа која углавном 

покрива све изграђене структуре. Изведеном 

водоводном мрежом не газдује ЈКП „Водовод“ 

Чачак већ то ради Режијски одбор за 

водоснабдевање МЗ Трнава.  

Град Чачак је изградио напојни цевовод и 

црпну станицу за напајање градском Рзавском 

водом предметног простора. 

Фекална.канализација 

            У оквиру простора који је предмет разраде 

ПДР-ом постоји изведена канализациона мрежа 

која углавном покрива изграђене структуре. Делом 

изведене канализационе мреже управља ЈКП 

„Водовод“ Чачак а делом управља МЗ Трнава. Од 

ЈКП “Водовод“ и МЗ Трнава добијени су подаци 

који су уграђени у план. 

Атмосферска канализација 

Према подацима добијеним од ЈП 

«Градац» у оквиру предметног простора нема 

изведених значајних објеката атмосферске 

канализације.  

1.5.3.2. Електроенергетска мрежа 

На локацији која је предмет овог Плана од 

постојеће електроенергетске инфраструктуре и 

објеката имамо следеће: Преко локације пролази 

далековод напонског нивоа 110кВ који се 

простире од ТС 220/110кВ/кВ ''Чачак 3'' до ТС 

110/35кВ/кВ ''Чачак 1''. Тип далековода је Ал/Ч 

3х150/25мм2 у укупној дужини 4232м. 

Преко локације пролази и далековод 

напонског нивоа 35кВ који је постављен од 

дсатрафо станице ТС 110/35кВ/кВ ''Чачак 1'' до ТС 

35/10кВ/кВ '' Заблаће''. Тип проводника је Ал/Ч 

3х95/15мм2у укупној дужини од 6370м. 

Поред ових објеката на локацији се налазе 

и трафо станице дистрибутивне и то: ТС 

10/0.4kV/kV снаге 630kVA ''Трнавска река 2'', ТС 

10/0.4kV/kV снаге 630kVA ''Трнавска раскрсница'',  

, ТС 10/0.4kV/kV снаге 630kVA ''Сушара Трнава'',  

као и две трафо станице снаге 250kVA, напонског 

нивоа 10/0.4kV/kV имена ''Славекс'' и ''Задруга 

Трнава''. 

Сама 10кБ на мрежа је делом кабловска а 

делом на стубовима као ваздушна 10кВ мрежа. 

Каблови су типа IPO 13-A 3x150mm2 и то од ТС 

''Трнавска раскрсница до Е432 у дужини од 450м и 

кабал  NPO 13-A 3x150mm2 од ТС ''Трнавска река 

2'' до парцеле 306/1 у дужини од око 170м. 

Остало је далековод 10kV изграђен на Аl/Č 

3x50/8(6)mm2. 

Нисконапонска мрежа на локацији је 

већином урађена на бетонским стубовима типа НБ 

9/250м/даН и УЗБ 9/1000м/даН израђена 

самоносивим кабловским снопом СКС X00/0 

3x70+54,6+2x16mm2 или са проводницима типа 

Al/Č 3x35/6mm2 

1.5.3.3. Телекомуникациона 

инфраструктура 

На локацији која је предмет овог плана 

налази се објекат електронске комуникације и то  

МСАН ''Трнавска река''  и РСУ ''Трнава'' док у 

околини граничног појаса се налази постојећа 

МСАН ''Трнавска река 2'' и мДСЛАМ ''Игумана 

Пајсија'' и мИПАН ''Трнавска раскрсница''. 
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Кроз подручје које је обухваћено планом  

пролази оптички кабал кроз ПЕ цеви пречника 

40мм на следећим релацијама: 

- Оптички кабл Чачак – Заблаће, кабл TSOM 03 

(2x13)IIx0.4x3.5CMAN, деоница од R2 до R3 

- Оптички кабл Чачак – Заблаће, кабл TSOM 03 

(2x11)IIx0.4x3.5CMAN, деоница од R3 до R4 

- Оптички кабл Чачак – Заблаће, кабл TSOM 03 

(5x4)IIx0.4x3.5CMAN, деоница од R4 до R5 

- Оптички кабл Чачак – Заблаће, кабл TSOM 03 

(1x6)IIx0.4x3.5CMAN, деоница од R3 до 

MSAN Трнавска река 

- Оптички кабл Чачак – Заблаће, кабл TSOM 03 

(3x2)IIx0.4x3.5CMAN, деоница од R4 до РСУ 

Трнава 

Постојећа ТК мржа је изведена као подземна 

са бакарним кабловима поред којих је у исти ров 

положена и ПЕ цев пречника 40мм, а секундарна 

мрежа је и подземна и ваздушна. Подземни 

каблови су типа ТК59ГМ и ТКДСЛ. 

Простор који је предмет овог плана покривен 

је сигналом мобилне телефоније сва три оператера 

који послују на територији Републике Србије и то 

ВИП мобил, Теленор и Телеком Србија. 

1.5.3.4. Термотехничка инфраструктура 

Према подацима добијеним од надлежног 

предузећа, „Србијагас“, у обухвату  плана постоји 

гасоводна мрежа коју чини  дистрибутивни 

гасовод од полиетиленских цеви максималног 

радног притиска (MOP) од 4 bar, пречника DN25 

до DN180.  

Гасоводна мрежа је присутна у северном 

делу обухвата и уз западну и североисточну 

границу плана. 

Гасовод  је вођен кроз коловоз, као и 

границама катастарских парцела. 

1.5.4. Зеленило 

У оквиру предметног Плана, травнате 

површине и декоративно зеленило присутни су на 

парцелама индивидуалног становања, школе и 

дома културе.  

Највеће површине под зеленим присутне 

су у виду пољопривредних површина, као њиве, 

ливаде и воћњаци. На терену је евидентиран већи 

број воћњака, који су опремљени противградном 

заштитом и системима за наводњавање. 

Зеленило је присутно и у форланду 

Трнавске реке. Чини га аутохтона вегетација 

ниског, средњег и високог растиња. Ово растиње 

је присутно и на међама пољопривредних 

површина, као и на појединим местима уз 

саобраћајнице. 

На предметном простору нема јавних 

зелених површина. 

1.5.5. Оцена расположивих подлога за израду 

плана 

За израду плана коришћене су подлоге и 

подаци који су добијени од надлежних јавних 

предузећа и институција.  

Добијене катастарске подлоге су при 

изради плана коришћене комбиновано са орто-

фото приказом подручја и ажурираном висинском 

представом. 

Остали подаци и услови уграђени су у 

план, а услови Јавних предузећа везани за 

инфраструктурно напајање предметног простора 

коментарисани су у оквиру поглавља која се баве 

инфраструктуром. 

У поступку прибављања података за 

израду плана обрађивач је извршио евидентирање 

постојећег стања и при томе препознао објекте по 

намени, квалитету, начину коришћења и др. Преко 

општинске службе сви корисници простора су 

упознати са поступком израде Плана детаљне 

регулације за ово подручје. 

1.5.6. Биланс површина - постојећи начин 

коришћења земљишта у оквиру анализираног 

просторa 

НАМЕНА 

УКУПНА 

ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 

(m2) 

 
Становање  

Породично становање 379.401,33 

Породично становање са 

делатностима 

31.083,75 

Пословање  

Производња 975,41 

Услуге, трговина, угоститељство 19.958,28 

Трафостанице 243,09 

Површине за објекте јавне намене  

Основна школа 10.097,66 

Дом културе, амбуланта, месна 

канцеларија, предшколско 4.569,20 

Пошта и апотека 886,65 

Површине у функцији спорта 15.488,13 

Пољопривредне површине 690.910,16 

Слободне и неизграђене 

површине 

15.975,82 

Водени токови – Трнавска река 18.747.15 

Саобраћајне површине 86.883,39 

 
УКУПНО 1.275.170,01 

 



Страна 834 – Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 14. јул 2018. године 

1.5.7. Фотодокументација 
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1.6. Извод из Концепта плана 

Подела на целине и зоне и намена површина из 

концептуалног решења 

У Концепту плана, дефинисано је 

грађевинско подручје из ког су изузете две 

површине у функцији пољопривреде. 

На простору у обухвату Плана, тренутно се 

издвајају три карактеристичне целине у односу на 

просторну диспозицију, функционалну 

организацију и карактер грађене структуре.  

Прва целина се налази дуж државног пута. 

Одликује се већом густином градње у односу на 

остатак простора у обухвату. Овде су заступљени 

породично становање и различити облици услуга. 

Другу целину чини центар насеља у ком су 

заступљени јавни садржаји. Трећа целина је 

смештена измећу прве две и заузима највећу 

површину. Разруђено је изграђена и у њој 

доминирају рурално становање и пољопривредне 

површине.    

У складу са карактеристичним просторно-

функционалним целинама према постојећем 

начину коришћења, као и планираним садржајима 

на предметном простору, дошло се до поделе на 

планиране урбанистичке целине. Простор унутар 

грађевинског подручја Плана подељен је на три 

просторне целине у оквиру којих се развијају 

функционалне зоне које прате одговарајући 

урбанистички показатељи дефинисани кроз 

блокове. 

Целина 1 – Линеарни центар уз државни пут 

Ова целина се развија на обе стране у 

односу на државни пут. Планиране зоне у оквиру 

ове целине су зоне мешовите намене и зоне 

породичног становања приградског типа, али и 

једна зона породичног становања са окућницом у 

крајњем северном делу, најдаље од државног пута. 

Поред ових, овде се планира и зона водотока. 

Целина 2 – Становање са окућницом 

Налази се у централном делу обухвата и у 

оквиру ове целине планиране су само зоне 

породичног становања са окућницом и зона 

водотока. 

Целина 3 – Центар насеља 

Налази се у југозападном делу обухвата. У 

овој целини се налази најзначајнији простор у 

границама Плана – зона централних функција у 

оквиру које се развијају јавни садржаји. Ова 

целина има најразноврсније планиране садржаје 

од свих предвиђених целина. Поред централних 

функција, овде се планирају и зона спорта и 

рекреације, зоне комуналних функција, зоне 

мешовите намене, зоне породичног становања 

приградског типа, зоне породичног становања са 

окућницом, као и зона водотока. 

У оквиру грађевинског подручја извршена 

је подела земљишта на површине јавне и 

површине остале намене, а које су дефинисане 

кроз урбанистичке зоне. 

У оквиру површина јавне намене планирани су: 

- Зона централних функција (основна 

школа, дечији вртић, здравствена станица, 

дом културе, пешачка зона) 

- Зона спорта и рекреације 

- Зоне комуналних површина (котларница, 

трафостанице) 

- Зона водотока – Трнавска река 

- Површине у функцији саобраћаја 

У оквиру површина остале намене планирани су: 

- Зоне породичног становања приградског 

типа 

- Зоне породичног становања са окућницом 

- Зоне мешовитих намена 

Концептуално решење саобраћаја 

На основу сагледавања релевантних 

саобраћајних параметара унутар насељских токова 

као и сагледавања праваца у функционалном 

повезивању са ширим окружењем, али и сеоским 

залеђем, установљен је хијерархијски ниво 

насељских саобраћајница. Целокупна улична 

мрежа на територији обухваћеној ПДР-ом је 

подељена на следеће категорије:  

Примарну:  

- ГрадскА магистралА (ГМ): Улица Ђакона 

Авакума, деоница државног пута II А реда 

број 179 

главна насељска саобраћајницА  (ГС): општински 

пут бр. 123-27 (Л327) и општински пут бр. 123-16 

(Л316) 

Секундарну:  

- САБИРНЕ  УЛИЦЕ   

- ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ   

Концепт основне мреже саобраћајница има за 

циљ прихватање и квалитетно опслуживање 

локалног саобраћаја и увођење транзитног 

(даљинског) саобраћаја на најважнијим улазно – 

излазним саобраћајницама уз максимално 

коришћење изграђене саобраћајне мреже. 

Примарна мрежа саобраћајница је планирана 

на основу свеобухватне анализе стања постојећег 

саобраћајног система, као  и урбанистичке 

концепције са дефинисаним наменама површина. 

Основну или примарну саобраћајну мрежу чине 

саобраћајнице намењене проточном саобраћају 
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којима се обавља основни транспортни рад свих 

видова моторног површинског саобраћаја, па је у 

том смислу Планом предвиђено следеће:  

- 1. изградња/реконструкција дела »Источне 

градске магистрале«, односно, проширење улица 

Др. Драгише Мишовића и Ђакона Авакума на 

попречни профил од 21,0м' (20м) и њен 

продужетак у правцу истока, као улазно – излазног 

правца према Краљеву. У овом попречном 

профилу су планиране четири саобраћајне траке 

(по две за сваки смер, раздвојене зеленим појасом 

ширине 2,0м'), две бициклистичке стазе по 1,5м' и 

тротоари по 1.5-2,0м'. Од раскрснице са 

општинским путем  бр. 123-27 (Л-327), па према 

Краљеву нису планиране бициклистичке стазе, већ 

обострани тротоари ширине по 2м. 

- 2. Реконструкција општинских путева бр. 123-27 

(Л327) и бр. 123-16 (Л316) – проширење попречног 

профила на коловоз ширине 6м и обостране 

тротоаре ширине од 1.5 до 3.5м (у централној зони 

насеља). На овој деоници општинског пута 

предложена је бициклистичка стаза која се одваја 

од државног пута и води кроз насеље ка будућим 

туристичким бициклистичким рутама ка 

манастиру Благовештење и Овчарско-кабларској 

клисури.  

Остале (секундарне) саобраћајнице 

Остатак планиране саобраћајне мреже 

чине саобраћајнице нижег ранга, улице које 

унутар предметног обухвата и планираних зона 

опслужују планиране намене. Њихова 

регулациона ширина се креће од 4м до 8м, зависно 

од броја и ширине планираних елемената 

попречног профила. 

Концептуално решење инфраструктуре 

Хидротехничка инфраструктура 

Како су подаци о постојећим 

хидротехничким инсталацијама тек добијени у 

Концепту плана није дато њихово концептуално 

решење већ ће се ова инфраструктура у складу са 

подацима и развојним плановима дефинисати у 

Нацрту плана. 

Електроенергетска инфраструктура 

Како је приказано у делу плана који се 

односи на постојеће стање електроенергетске 

инфраструктуре закључује се да се преко  простора 

који је предмет овог плана простире надземни 

110kV и 35kV далеководи као и део 10kV мреже 

надземне и подземне. На локацији која је предмет 

Плана, налази се постојећа трафо станица 

10/0.4kV/kV. Постојећа мрежа ниског напона као и 

трафо станице задовољавају  садашње стање. 

Због повећања капацитета у обухвату, 

предвиђа се изградња нових МБТС трафо станица 

напонског нивоа 10/0.4kV/kV снаге до 1000kVA. 

Далековод напонског нивоа 110kV  се 

задржава а градња је дозвољена само ван зоне 

заштите далековода, а ако се планира изградња 

испод далековода могућа је уколико се испоштују 

услови предузећа  ЕМС Београд израдом 

одговарајућих елабората који морају бити дати на 

сагласност овом предузећу. Исто важи и за 

постојеће објекте. 

Далековод напонског нивоа 35kV је 

предвиђен за укидање. На површинама испод овог 

далековода, градња је могућа тек по његовом 

уклањању. 

Телекомуникациона инфраструктура 

Планом се предвиђа задржавање постојеће 

телекомуникационе инфраструктуре. На основу 

потреба за новим капацитетима предвиђају се 

одређена решења чији је циљ да се обезбеди 

планирање и градња телекомуникационе 

инфраструктуре која ће у будућности задовољити 

више оператера телекомуникационих услуга и 

сервиса.  Градња нове ТК инфраструктуре треба да 

понуди и омогући квалитетне и савремене 

телекомуникационе услуге по економски 

повољним условима а које ће се моћи користити за 

потребе органа локалне управе. 

Термотехничка инфраструктура  

Како у фази израде Концепта плана услови 

од предузећа Србијагас нису били издати, 

термотехничка инфраструктура није разматрана. 

2. ПЛАНСКИ ДЕО 

2.1. Правила  уређења 

2.1.1. Подела на целине и зоне унутар простора 

Плана 

Простор унутар грађевинског подручја 

Плана детаљне регулације подељен је на три  

просторне целине у оквиру које се развијају 

функционалне зоне које прате одговарајући 

урбанистички показатељи дефинисани кроз 

блокове. 

Простор у обухвату грађевинског подручја 

плана подељен је на следеће просторне целине: 

- Целина 1 – Линеарни центар уз државни 

пут 

Ова целина се развија на обе стране у односу 

на државни пут. Планиране зоне у оквиру ове 

целине су зоне мешовите намене и зоне 

породичног становања приградског типа, али и 

једна зона породичног становања са окућницом у 
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крајњем северном делу, најдаље од државног пута. 

Поред ових, овде се планира и зона водотока. 

- Целина 2 – Становање са окућницом 

Налази се у централном делу обухвата и у 

оквиру ове целине планиране су само зоне 

породичног становања са окућницом, 

трафостаница и зона водотока. 

- Целина 3 – Центар насеља 

Налази се у југозападном делу обухвата. У овој 

целини се налази најзначајнији простор у 

границама Плана – зона централних функција у 

оквиру које се развијају јавни садржаји. Ова 

целина има најразноврсније планиране садржаје 

од свих предвиђених целина. Поред централних 

функција, овде се планирају и зона спорта и 

рекреације, зоне комуналних функција, зоне 

мешовите намене, зоне породичног становања 

приградског типа, зоне породичног становања са 

окућницом, као и зона водотока. 

Простор у обухвату грађевинског подручја 

плана подељен је на следеће функционалне зоне: 

- Зоне породичног становања приградског 

типа 

- Зоне породичног становања са окућницом 

- Зоне мешовите намене 

- Зона централних функција 

- Зона спорта и рекреације 

- Зона комуналних површина  

- Зона водотока – Трнавска река 

- Саобраћајне површине 

2.1.2. Намена простора и биланс површина  

2.1.2.1. Намена простора 

Анализом постојећег стања и проценом 

развојних могућности, а на основу стечених 

обавеза из планова вишег реда, дошло се до 

решења саобраћајне мреже са претежним 

наменама у оквиру предметног простора, као и до 

дефинисања грађевинског подручја, у оквиру кога 

је земљиште подељено на површине јавне и остале 

намене. 

Земљиште изван грађевинског подручја 

Обухвата површину од 12,394 ha.  

Из грађевинског подручја су изузете две 

површине у функцији пољопривреде, у 

северозападном делу обухвата Плана. 

Пољопривредно земљиште 

Ово земљиште је опредељено за бављење 

пољопривредом, уз могућност изградње објеката у 

функцији пољопривреде, а у складу са „Законом о 

пољопривредном земљишту“. 

На пољопривредним површинама је 

могућа изградња мини фарми, мини млекара, 

објеката за пољопривредну механизацију или 

других садржаја у функцији пољопривреде.  

Грађевинско подручје 

Грађевинско подручје је дефинисано 

помоћу две границе, спољашњом и унутрашњом. 

Спољашња граница грађевинског подручја се 

поклапа са границом Плана, осим у 

северозападном делу обухвата, где обилази једну 

површину у функцији пољопривреде. Унутрашња 

граница иде око површине која је планирана као 

пољопривредно земљиште и изузима се из 

грађевинског подручја. 

Опис спољашње границе грађевинског подручја 

Спољашња граница грађевинског подручја 

(СГГП) полази од тачке у којој југозападна 

граница катастарске парцеле 567/1 сече границу 

плана. СГГП одавде креће ка југу поменутом 

границом к.п., затим иде границама к.п. 580, 579/1, 

прелази преко парцеле 578 и долази до 

новопланиране улице Трнавско насеље 5. СГГП 

затим прати ову улицу ка северу (прво иде ка 

североистоку, а затим ка северозападу) до њеног 

пресека са границом плана. Одавде, СГГП прати 

границу плана, у смеру казаљке на сату, све до 

своје почетне тачке. 

Опис унутрашње границе грађевинског подручја 

Унутрашња граница грађевинског 

подручја (УГГП) полази од тачке у којој 

југозападна граница к.п. 572/3 сече новопланирану 

улицу Трнавско насеље 5. Од ове тачке УГГП 

креће југоисточно поменутом границом к.п. до 

тачке [7450671.98, 4857248.52] из које скреће ка 

југозападу, преко к.п. 575/1 и долази на њену 

југозападну границу, којом поново иде ка 

југоистоку до тачке [7450678.85, 4857180.73]. 

Овде УГГП још једном скреће ка југозападу и 

долази на југозападну границу к.п. 576. Иде њом 

југоисточно до северозападне границе к.п. 577/1, 

коју даље прати до новопланиране Улице бр. 16. 

УГГП затим прати новопланиране улице Улицу 

бр. 16 и Трнавско насеље 7. Потом иде ка 

североистоку новопланираном пешачком стазом 

уз Трнавску реку, до к.п. 554/2. Овде граница 

скреће ка северозападу, обилази окретницу на 

јужном делу улице Трнавско насеље 4, прати 

североисточну и северозападну границу к.п. 555, 

као и северозападне границе парцела 557/1, 557/2, 

557/3, 559, 561/1, 561/2, а затим североисточном 

границом к.п. 563/1 долази до улице Трнавско 

насеље 6. Граница даље иде ка југозападу 

новопланираним улицама Трнавско насеље 6 и 

Трнавско насеље 5, све до своје полазне тачке. 
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Површина грађевинског подручја је 115,122 ha. 

Земљиште у оквиру грађевинског подручја 

је подељено на површине јавне и остале намене. 

- површине јавне намене обухватају 20,082 ha 

- површине остале намене обухватају 95,040 ha 

Површине јавне намене 

У оквиру површина јавне намене планирани су: 

- Зона централних функција 

- Зона спорта и рекреације 

- Зоне комуналних површина  

- Зоне водотока – Трнавска река 

- Саобраћајне површине 

Зона централних функција 

Зона централних функција обухвата 

површине у центру насеља на којојима се 

планирају различити јавни садржаји. Централне 

функције су планиране у оквиру целине 3, у 

блоковима 3.11, 3.13 и 3.14. 

Основна школа 

Ова намена планирана је на парцели 

Основне школе „Ђакум Авакум“. На постојећем 

објекту могуће су интервенције доградње,  

адаптације и реконструкције, а како би се 

побољшали услови коришћења објекта. Такође, 

могућа је изградња нових објеката како би се 

намена употпунила садржајима који недостају 

(нпр. фискултурна сала, котларница...) 

Дом културе 

Предвиђено је задржавање постојећег 

објекта дома културе, са посебним акцентом на 

унапређењу партерног уређења око објекта, а како 

би се овај простор употпунио јавним садржајима 

на отвореном. Овде би могао да се организује 

простор за окупљање локалног становништва - 

пјацета са одговарајућим поплочањем, зеленилом, 

урбаним мобилијаром, воденим елементима и сл.  

На постојећем објекту дома културе 

могуће је вршити доградњу, адаптацију и 

реконструкцију. Поред простора за реализацију 

културних садржаја, овде се може наћи и 

библиотека са читаоницом, могу се организовати и 

просторије за окупљања различитих група грађана 

(клуб пензионера, еколошко удружење и сл). 

Делови објекта се могу користити за 

административне делатности (канцеларије месне 

заједнице, пошта...) У оквиру парцеле 

организовати паркинг простор. 

Дечији вртић 

На простору поред основне школе 

предвиђена је површина за изградњу дечијег 

вртића.  

Тренутно у Трнави постоји формирана 

предшколска група која наставу спроводи у 

просторијама дома културе. Према попису 

становништва из 2011. године, у Трнави је било 

156 деце узраста од 0 до 4 године и 157 деце 

узраста од 5-9 година. Из овога се може закључити 

да Трнава, са насељеним местима југоисточно од 

обухвата плана, има потребу за изградњом дечијег 

вртића.  

Поред просторија за боравак деце, 

предвидети и прихватну кухињу, администра–

тивне, санитарне и друге просторије неопходне за 

неометано функционисање установе. Предвидети 

и адекватно партерно уређење дворишта, обавезно 

са игралиштем за децу. Приликом пројектовања 

поштовати све нормативе за ту врсту објекта. 

Здравствена станица 

На простору поред школе предвиђена је 

површина за здравствену станицу. Постојећа 

амбуланта налази се у објекту дома културе, што 

је неприкладно за ову намену. Планом је 

предвиђена изградња здравствене станице, у којој 

би били организовани ординације, соба за 

примање терапије, апотека, просторија за 

прикупљање узорака за анализу, стоматолошка 

ординација и остали садржаји који би омогућили 

несметано функционисање овог објекта. 

Објекат не мора бити ограђен, већ се 

слободне површине око њега могу користити као 

уређене јавне површине, опремљене адекватним 

мобилијаром за одмор. 

Пешачка зона 

Предвиђена је линеарна пешачка 

површина, у појасу ширине 7 m, између површина 

опредељених за основну школу и дечији вртић. На 

овај начин би се омогућио прилаз школи и вртићу 

из пешачке зоне, чиме би се повећао степен 

безбедности ових објеката. Пешачку зону чине два 

крака, на чијем се укрштању формира пјацета. 

Овде се може организовати простор за одмор, 

опремљен одговарајућим мобилијаром и јавном 

чесмом. Пешачка површина би повезивала све 

јавне садржаје у центру насеља, и тако би се 

остварио континуитет пешачког кретања и 

уређених јавних површина. 

У оквиру ове површине предвидети 

линеарно и/или тачкасто озелењавање. 

Зона спорта и рекреације 

Површина за спорт и рекреацију се налази 

на простору иза основне школе у оквиру блока 

3.14, где се већ налазе мали терени у функцији 

школе, као и фудбалски терен клуба „Спартак“. 
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Планом је предвиђено проширење 

спортско-рекреативних садржаја, кроз унапређење 

постојећих и увођење нових. На предметном 

простору се могу организовати балон сала за мали 

фудбал, кошарку, стони тенис или друге спортове 

у затвореном простору, фискултурна сала за 

потребе школе и вртића, терени на отвореном, 

теретана на отвореном, терен за фудбал и друго.  

Уколико капацитети парцеле буду дозволили, уз 

терене се могу предвидети трибине. 

Осим спортских садржаја, на овом 

простору се могу наћи и пратећи садржаји, у 

функцији основне намене: свлачионице, 

санитарни чвор, кафић, канцеларије, оставе за 

спортске реквизите, просторија за прву помоћ и сл.  

Објекте функционално повезати са 

спортским садржајима на отвореном. Могуће је 

планиране садржаје организовати у раздвојеним 

објектима или у оквиру једног објекта.  

Све слободне површине у оквиру 

комплекса уредити адекватним зеленилом. 

Зоне комуналних површина  

Трафостанице 

У обухвату плана се налази четири 

трафостанице. Планирано је њихово задржавање, 

као и увођење нове, у циљу опремања простора 

комуналном инфраструктуром, а у складу са 

повећањем капацитета кроз новопланиране 

садржаје. 

Постојеће трафостанице се налазе у оквиру 

блокова 1.19, 1.22, 3.9 и 3.11. Нова трафостаница 

планирана је у блоку 2.6 

Зоне водотока – Трнавска река  

Кроз обухват протиче Трнавска река. Тече 

од југозапада ка североистоку. Планом је 

предвиђена регулација њеног корита. У почетном 

делу тока кроз обухват, планирана је регулација 

реке у ширини од 10,5 m, да би се у средишњем 

делу ширина регулације повећала на 11 m, док је у 

северном делу обухвата планирана у појасу 

ширине 12 m.    

Зона водотока се протеже кроз све три 

просторно-урбанистичке целине. 

Саобраћајне површине 

У оквиру површина јавне намене – 

постојећих и планираних саобраћајница, 

планирана је изградња саобраћајне 

инфраструктуре (коловози, тротоари, јавни 

паркинзи) у складу са рангом саобраћајнице, као и 

комуналне инфраструктуре (електроенергетска, 

телекомуникациона, хидротехничка и 

термотехничка инфраструктура). 

Планирана концепција путне и уличне мреже 

заснива се на следећим принципима: 

- оптималније повезивање подручја плана са 

ширим окружењем, ради бољег раздвајања 

и расподеле саобраћајних токова; 

- уклапање саобраћајне матрице у 

просторни развој урбанистичких целина и 

зона, односно планиране намене 

површина; 

Саобраћајне површине чини мрежа друмског 

саобраћаја и бициклистичке стазе. 

Мрежу друмског саобраћаја у оквиру плана чине 

Примарна мрежа:  

- Градска магистрала (ГМ): Улица Ђакона 

Авакума, деоница државног пута II А реда 

број 179 

- Главна насељска саобраћајница (ГС): 

општински пут бр. 123-27 (Л327) и 

општински пут бр. 123-16 (Л316) 

Секундарну:  

- Сабирне  улице   

- Приступне саобраћајнице   

Површине остале намене 

Површине остале намене обухватају површине 

у оквиру грађевинског подручја које нису 

планиране као површине јавне намене и то: 

- Зоне породичног становања приградског 

типа 

- Зоне породичног становања са окућницом 

- Зоне мешовите намене 

Становање 

Становање је планирано на простору 

читавог планског обухвата. Планом је предвиђено 

кроз два различита типа становања, а у односу на 

постојеће стање и потенцијале за будући развој, по 

датим локацијама. Предвиђено је да се становање 

на простору Плана организује као становање 

приградског типа и становање са окућницом. У 

оквиру становања приградског типа разликују се 

параметрима градње по планираним блоковима. 

Планира се прогушћавање изграђености 

кроз доградњу постојећих и изградњу нових 

објеката. У једном објекту могу се организовати до 

три стамбене јединице. 

Дозвољене намене у оквиру зона 

становања су породично становање, породично 

становање са пословањем или чисто пословање. 

Делатности, које се у овој зони могу јавити као 

пратећа намена становању или независно, су: 

трговина, услужно занатство, услужне делатности, 

угоститељство, здравство, социјална заштита, 



14. јул 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 841 – Број 14 

култура, забава, спорт, пословно-административне 

делатности и сл.  

Зоне породичног становања приградског 

типа 

Зоне породичног становања приградског 

типа предвиђене су у оквиру целина 1 и 3, у 

блоковима 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 

1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 

3.11 и 3.16.  

Подразумевају становање у породичним 

објектима са мањим двориштима. Уз становање се 

могу развијати различити облици пословања у 

деловима стамбених или у посебним објектима. 

Зоне породичног становања са окућницом 

Ове зоне се планирају у оквиру све три 

целине, у блоковима 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.14 и 3.15. 

Зоне породичног становања са окућницом 

заузимају највећу површину у односу на остале 

намене. Ова намена је планирана на површинама 

на којима се махом налазе велике парцеле, преко 

1000 m², и на којима су претежно заступљени 

рурално становање и пољопривредне површине. 

Планом је предвиђено учвршћивање ових зона, 

њихова организација и опремање саобраћајном и  

комуналном инфраструктуром. 

Планирани параметри у оквиру ових зона 

омогућавају формирање већих парцела са 

домаћинствима, која, поред напред наведених 

делатности као компатибилних намена за оба типа 

становања, могу да се баве и пољопривредном 

производњом.  

Зоне мешовитих намена  

Мешовите намене су планиране дуж 

државног пута и у центру насеља у оквиру целина 

1 и 3, у блоковима 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 

1.13, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.25, 3.11, 3.12, 3.14 

и 3.15. 

Подразумевају комбиновање намена 

становања са различитим облицима пословања, с 

тим да је пословање доминантна намена на нивоу 

зоне. 

Делатности које су дозвољене у овој зони 

су: различити облици трговине, услужне 

делатности, угоститељство, пословно-

административне делатности и друго. 

 

 

 

 

     2.1.2.2. Биланс површина у обухвату плана 

НАМЕНА 

ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 

(m2) 

 

З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   П 

О Д Р У Ч Ј А 

 

Пољопривредно земљиште 123.944,46 

 

УКУПНО ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПОДРУЧЈА 
123.944,46 

 

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

 

Ц Е Л И Н А   1 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање  

Зоне породичног становања 

приградског типа 
270.486,95 

Зона породичног становања са 

окућницом 
43.401,61 

Зоне мешовитих намена 79.109,26 

 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Зона водотока - Трнавска река 8.038,90 

Зоне комуналних функција  

Трафостанице 67,38 

Саобраћајне површине 80.936,85 

 

УКУПНО ЦЕЛИНА 1 482.040,95 

 

Ц Е Л И Н А   2 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање  

Зона породичног становања са 

окућницом 
305.212,21 

 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Зона водотока - Трнавска река 2.063,54 

Зона комуналних функција  

Трафостаница 81,25 

Саобраћајне површине 34.870,73 

 

УКУПНО ЦЕЛИНА 2 342.227,73 

 

Ц Е Л И Н А   3 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање  

Зоне породичног становања 

приградског типа 
159.430,94 
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Зона породичног становања са 

окућницом 
69.298,84 

Зоне мешовитих намена 23.464,61 

 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Зоне комуналних функција  

Трафостанице 156,51 

Зона централних функција  

Основна школа 7.331,95 

Дечији вртић 3.056,73 

Дом културе 5.210,09 

Здравствена станица 1.237,61 

Пешачка зона 1.250,46 

Зона спорта и рекреације 12.340,96 

Зона водотока - Трнавска река 4.786,91 

Саобраћајне површине  39.391,26 

 

УКУПНО ЦЕЛИНА 3 326.956,87 

 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО 

ПОДРУЧЈЕ 
1.151.225,55 

 

УКУПНО 1.275.170,01 

2.1.3. Површине јавне намене – опис локација 

и попис парцела 

Површине јавне намене обухватају: 

земљиште у коридору постојећих улица, делове 

парцела у обухвату површина остале намене које 

се планирају припојити постојећим улицама за 

које је планирана корекција регулације, парцеле и 

делове парцела за отварање продора 

новопланираних улица и пешачких стаза, 

земљиште у функцији постојећих и планираних 

комуналних делатности, земљиште предвиђено за 

регулацију Трнавске реке и парцеле на којима су 

изграђени или су планирани за изградњу објекти 

јавне намене. 

Планом су дати аналитичко геодетски 

елементи за обележавање површина у функцији 

саобраћаја и приказани су на карти План 

саобраћаја и нивелације.   

Површине јавне намене су приказане у 

графичком прилогу План урбанистичке регулације 

и површина јавне намене. 

За површине јавне намене одређују се:  

- Зона централних функција 

- Зона спорта и рекреације 

- Зоне комуналних површина  

- Зоне водотока – Трнавска река 

- Саобраћајне површине 

 

Зона централних функција  

У К.О. Трнава 

Делови катастарских парцела: 

475/1, 476/1, 865/3, 866, 867, 868 и 2492. 

Зона спорта и рекреације  

У К.О. Трнава 

Делови катастарских парцела: 

860/1, 865/1, 865/2 и 865/3. 

Зоне комуналних површина 

У К.О. Трнава 

Делови катастарских парцела: 

393/8, 450/4, 476/1, 751/3 и 2492. 

Зоне водотока – Трнавска река 

У К.О. Трнава 

Целе катастарске парцеле: 

243/1, 243/3, 256/9, 256/10, 256/11, 257/2, 258/2, 

261/3, 267/3, 527/4, 528/2, 573/2, 574/5, 575/3, 589/2, 

290/2, 591/2, 592/4 и 739/2. 

Делови катастарских парцела: 

256/1, 256/2, 256/4, 257/1, 258/1, 261/1, 267/2, 473, 

486/3, 487/6, 487/7, 487/8, 487/10, 489/7, 489/8, 

489/9, 489/10, 489/11, 490/3, 490/4, 493/3, 493/4, 

494/3, 500/2, 501/2, 502/2, 514/6, 515/15, 515/16, 

516/4, 516/5, 517/6, 517/7, 518/2, 521/5, 521/6, 521/7, 

521/8, 522/6, 524/5, 525/4, 526/2, 526/3, 528/1, 531/2, 

533/2, 536/6, 537/2, 540/2, 541/2, 542/5, 542/6, 542/7, 

542/8, 544/10, 544/11, 544/12, 544/13, 544/14,  552/1, 

552/3, 552/4, 553/4, 553/5, 553/6, 554/5, 554/6, 557/4, 

557/5, 557/6, 558/2, 560/2, 561/3, 561/4, 562/5, 562/9, 

562/11, 562/12, 572/1, 572/4, 572/5, 573/1, 574/1, 

574/2, 574/3, 574/4, 574/6, 574/7, 574/8, 574/9, 

574/10, 575/2, 589/1, 590/1, 591/1, 592/5, 738/1, 

738/2, 739/1, 740, 741, 742/1, 742/3,  742/5 и 2491. 

Саобраћајне површине 

коловози, тротоари, паркинзи, бициклистичке и 

пешачке стазе 

У К.О. Трнава 

Целе катастарске парцеле: 

399/10, 399/11, 399/12, 403/8, 403/13, 409/7, 445/5, 

446/16, 447/7, 456/3, 456/6, 460/22, 461, 465, 477/11, 

477/15, 477/17, 487/6, 488/10, 491/3, 505/3, 510/1, 

510/5, 511/11, 511/13, 511/14, 511/18, 511/19, 515/4, 

515/10, 517/5, 522/4, 524/4, 525/3, 529/1, 530, 545/4, 

547/21, 547/24, 551/8, 562/10, 565/3, 566/4, 577/5, 

577/11, 577/12, 577/13, 577/14, 584/2, 587/2, 588/8, 

593, 737/6, 740, 751/8, 874/9 и 2506. 
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Делови катастарских парцела: 

271/1, 271/2, 271/3, 272/1, 272/4, 276/1, 277/1, 277/2, 

277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 278/1, 278/4, 279/1, 279/3, 

279/4, 279/5, 279/10, 279/15, 279/16, 333, 374/1, 

374/2, 374/4, 374/7, 374/8, 375, 376, 390/3, 390/5, 

391/1, 391/2, 391/4, 392/8, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 

393/7, 393/8, 394/2, 394/3, 394/4, 394/6, 395, 396, 

397, 398/1, 399/1, 399/2, 399/3, 399/4, 399/5, 399/6, 

399/8, 399/16, 399/17, 399/18, 399/19, 399/20, 400/1, 

400/2, 400/3, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 403/2, 403/3, 

403/7, 403/9, 403/11, 403/12, 403/14, 404/1, 404/2, 

405, 406/1, 407/1, 407/2, 407/3, 408/1, 408/2, 408/3, 

408/4, 408/5, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 409/6, 410/1, 

410/2, 411/1, 411/2, 411/5, 414/10, 414/11, 414/16, 

442/1, 442/3, 443, 445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 445/6, 

445/7, 445/11, 445/12, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 

446/5, 446/6, 446/7, 446/8, 446/9, 446/10, 446/11, 

446/12, 446/13, 446/14, 446/15, 447/1, 447/2, 447/3, 

447/4, 447/5, 447/6, 448, 449/1, 449/2, 449/3, 449/4, 

450/1, 450/2, 450/4, 450/6, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 

452/4, 453, 454, 455/2, 455/3, 456/1, 456/2, 456/5, 

456/9, 456/10, 456/11, 456/12, 457/1, 457/2, 457/3, 

458, 459/1, 459/2, 459/3, 460/1, 460/2, 460/3, 460/5, 

460/6, 460/7, 460/8, 460/10, 460/11, 460/16, 460/17, 

460/18, 460/21, 460/23, 460/24, 460/25, 462/1, 462/2, 

462/4, 462/5, 463, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 466, 

467, 468/1, 468/2, 469, 472/1, 472/2, 472/3, 473, 474, 

475/1, 475/2, 476/1, 477/1, 477/2, 477/3, 477/4, 477/6, 

477/7, 477/8, 477/9, 477/10, 477/12, 477/13, 477/14, 

478, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 481/1, 481/2, 

481/3, 481/4, 481/5, 481/7, 481/8, 482/1, 482/2, 482/3, 

482/4, 482/5, 483, 485, 486/1, 486/3, 487/1, 487/2, 

487/3, 487/4, 487/5, 487/7, 487/8, 487/10, 488/1, 

488/2, 488/3, 488/4, 488/5, 488/6, 488/7, 488/8, 488/9, 

488/11, 489/1, 489/2, 489/3, 489/4, 489/5, 489/6, 

489/7, 489/8, 489/9, 489/10, 489/11, 490/1, 490/3, 

490/4, 491/1, 491/2, 491/5, 491/6, 492/1, 492/2, 492/3, 

492/5, 493/1, 493/2, 493/3, 493/4, 494/1, 494/2, 494/3, 

495/1, 495/2, 496/1, 496/2, 496/5, 496/6, 497/1, 497/2, 

497/3, 497/4, 497/5, 498/4, 499/1, 499/2, 499/4, 499/6, 

500/1, 500/2, 501/1, 501/2, 502/1, 502/2, 503, 504/1, 

504/2, 504/3, 505/1, 505/2, 506/2, 506/3, 507/1, 507/2, 

507/3, 507/4, 507/5, 508, 509/1, 509/3, 509/4, 509/5, 

510/2, 510/3, 510/6, 510/7, 510/8, 510/9, 510/10, 

510/11, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6, 

511/7, 511/8, 511/9, 511/10, 511/12, 511/15, 511/16, 

511/17, 512, 513/3, 514/1, 514/3, 514/4, 514/6, 514/7, 

515/1, 515/5, 515/6, 515/7, 515/9, 515/11, 515/12, 

515/13, 515/14, 515/15, 515/16, 515/17, 515/20, 

515/22, 515/23, 516/1, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 

516/6, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 517/6, 517/7, 518/1, 

518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 520/5, 

521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5, 521/6, 521/7, 521/8, 

522/2, 522/3, 522/5, 522/6, 523/1, 523/2, 523/3, 523/4, 

523/5, 524/1, 524/2, 524/3, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 

524/9, 524/10, 524/11, 525/1, 525/2, 525/4, 526/2, 

526/3, 527/1, 528/1, 529/2, 529/3, 529/4, 529/5, 529/6, 

529/7, 529/8, 529/9, 529/10, 529/11, 529/12, 529/13, 

529/15, 529/16, 529/17, 531/1, 531/2, 532/ 2, 532/3, 

532/4, 532/5, 532/6, 532/7, 532/8, 532/9, 532/11, 

532/13, 532/14, 532/17, 532/18, 532/19, 532/20, 

533/1, 533/2, 533/3, 534/1, 534/2, 535/1, 535/2, 535/3, 

535/5, 536/1, 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 537/1, 

537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 538/1, 538/2, 538/4, 

538/5, 538/6, 538/7, 539, 540/1, 540/2, 541/1, 541/2, 

542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 542/5, 542/6, 542/7, 542/8, 

543/1, 543/3, 543/4, 543/5, 543/6, 543/7, 543/11, 

543/14, 544/1, 544/2, 544/3, 544/4, 544/5, 544/6, 

544/7, 544/10, 544/11, 544/12, 544/13, 544/14, 545/1, 

545/2, 545/3, 545/5, 545/6, 545/7, 545/8, 545/9, 

545/10, 545/11, 545/12, 545/13, 545/14, 545/15, 

545/16, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20, 545/21, 

545/22, 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 

546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 546/11, 546/12, 546/13, 

546/14, 546/15, 546/16, 546/17, 546/18, 546/19, 

546/20, 546/21, 547/1, 547/2,  547/3, 547/4, 547/5, 

547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/11, 547/12, 547/13, 

547/14, 547/15, 547/16, 547/17, 547/18, 547/19, 

547/20, 547/26, 547/28, 547/29, 547/30, 547/31, 

547/32, 547/33, 547/34, 547/35, 547/36, 547/37, 

547/38, 547/39, 547/40, 547/41, 548/1, 548/2, 548/3, 

549, 550, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6, 

551/7, 552/1, 552/2, 552/3, 552/4, 553/1, 553/2, 553/3, 

553/4, 533/5, 553/6, 554/2, 554/3, 554/6, 556/4, 556/5, 

556/6, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 558/1, 

558/2, 560/2, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 562/5, 562/9, 

562/11, 562/12, 563/1, 563/2, 563/3, 564/1, 564/2, 

564/3, 564/4, 564/5, 564/6, 564/7, 564/8, 564/9, 

564/10, 565/1, 565/2, 565/4, 566/2, 566/3, 566/5, 

566/6, 566/9, 566/10, 568, 569, 570, 571, 572/1, 

572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 573/1, 574/1, 574/2, 574/3, 

574/7, 574/8, 574/9, 574/10, 575/1, 575/2, 576, 577/1, 

577/2, 577/3, 577/4, 577/6, 577/7, 577/8, 577/9, 

577/10, 578, 581/1, 581/2, 582, 583/1, 583/2, 583/3, 

584/1, 585/1, 585/2, 586, 587/1, 587/3, 588/1, 588/3, 

588/4, 588/5, 588/9, 592/3, 592/6, 594/1, 594/4, 594/5, 

594/6, 594/7, 594/8, 680/6, 681/2, 681/3, 685/2, 685/3, 

686, 736, 737/3, 737/7, 738/2, 741, 742/1, 742/2, 

742/3, 742/5, 744/1, 745, 746, 747/1, 748, 750, 751/1, 

751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 751/6, 751/7, 751/9, 752, 

753, 754/2, 754/5, 754/7, 755, 756/1, 758/1, 758/2, 

855/5, 855/8, 855/9, 855/10, 855/18, 855/19, 855/20, 

855/21, 860/1, 861, 862/1, 863/2, 865/1, 865/2, 865/3, 

866, 867, 868, 869/1, 869/2, 869/3, 869/4, 869/6, 

869/7, 869/8, 869/9, 869/11, 870/1, 870/2, 870/3, 

870/4, 871/1, 871/2, 872/1, 872/2, 873/1, 873/2, 873/3, 

874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 874/7, 874/13, 847/14, 

874/17, 874/18, 875/1, 875/2, 875/4, 875/6, 876/1, 

876/2, 876/3, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 

885, 886/1, 886/2, 886/6, 886/7, 887/1, 887/2, 887/3, 

887/4, 887/5, 887/6, 893, 895/4, 896/1, 896/2, 896/3, 

897/1, 897/3, 897/6, 2490, 2491, 2492, 2495 и 2504. 
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У К.О. Атеница 

Делови катастарских парцела 

220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 221, 225/1, 408, 417/2, 

419/4, 420/1, 420/3, 2010 и 2011.  

2.1.4. Општи урбанистички услови за уређење 

површина јавне намене – саобраћајне и зелене 

површине 

2.1.4.1. Саобраћајне површине 

Визија и принципи развоја су: 

Саобраћајни систем који обезбеђује 

одрживу мобилност свих учесника у саобрађају и 

на оптималан начин активира будући саобраћај, са 

високим степеном безбедности свих учесника у 

саобраћају и слободним површинама за кретање 

пешака. 

Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су: 

- друмски саобраћај остаје главни носилац 

повезивања насеља са широм околином, са 

посебним освртом на остваривању 

квалитетних веза са државним путем- 

градском магистралом 

- реконструкција, модернизација и доградња 

постојећих саобраћајница и трасирање 

нових праваца, у циљу планског развоја 

простора обухваћеног планом и садржаја 

планираних у њему; 

- обезбеђивање услова за развој немоторних 

видова саобраћаја (бициклистички и 

пешачки). 

Предложене активности имају за циљ 

комплетирање и опремање саобраћајне 

инфраструктуре, ради економичнијег и 

ефикаснијег кретања људи и протока робе. 

Планирана концепција путне и уличне мреже 

заснива се на следећим принципима: 

- оптималније повезивање подручја плана са 

ширим окружењем, ради бољег раздвајања 

и расподеле саобраћајних токова; 

- уклапање саобраћајне матрице у 

просторни развој урбанистичких зона и 

целина, односно планиране намене 

површина; 

Предложеном саобраћајном мрежом остварују 

се следећи ефекти: 

- Побољшање услова саобраћаја за 

транзитне токове 

- Побољшање услова саобраћаја у 

насељеном делу 

- Побољшање безбедности свих учесника у 

саобраћају 

- Побољшање услова за функционисање 

комуналних служби 

- Стварање услова за легалну градњу 

садржаја поред постојеће трасе Државног 

пута, општинских путева и остатка 

саобраћајне мреже под прописаним 

условима. 

Саобраћајна мрежа 

Решење саобраћајне мреже у обухвату 

предметног плана је проистекло из планиране 

намене површина предметног простора, као и 

услова Јавног предузећа „Путеви Србије“.  

На основу сагледавања релевантних 

саобраћајних параметара унутар насељских токова 

као и сагледавања праваца у функционалном 

повезивању са ширим окружењем, али и сеоским 

залеђем, установљен је хијерархијски ниво 

насељских саобраћајница. Целокупна улична 

мрежа на територији обухваћеној ПДР-ом је 

подељена на следеће категорије:  

А - Примарна (градска) УЛИЧНА мрежа 

- ГРАДСКА МАГИСТРАЛА (ГМ): Улица 

Ђакона Авакума, деоница државног пута II 

А реда број 179 

- ГЛАВНА НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИ–

ЦА (ГС): општински пут бр. 123-27 (Л327) 

и општински пут бр. 123-16 (Л316) 

Решавање основне мреже саобраћајница има за 

циљ прихватање и квалитетно опслуживање 

локалног саобраћаја и увођење транзитног 

(даљинског) саобраћаја на најважнијим улазно – 

излазним саобраћајницама уз максимално 

коришћење изграђене саобраћајне мреже. 

Примарна мрежа саобраћајница је предложена 

на основу свеобухватне анализе стања постојећег 

саобраћајног система, као  и урбанистичке 

концепције са дефинисаним наменама површина. 

Основну или примарну саобраћајну мрежу чине 

саобраћајнице намењене проточном саобраћају 

којима се обавља основни транспортни рад свих 

видова моторног површинског саобраћаја, па је у 

том смислу Планом предвиђено следеће:  

1. изградња/реконструкција дела »Источне градске 

магистрале«, односно, проширење улица Др. 

Драгише Мишовића и Ђакона Авакума на 

попречни профил од 21,0м' (20м) и њен 

продужетак у правцу истока, као улазно – излазног 

правца према Краљеву. У овом попречном 

профилу су планиране четири саобраћајне траке 

(по две за сваки смер, раздвојене зеленим појасом 

ширине 2,0м'), две бициклистичке стазе по 1,5м' и 

тротоари по 1.5-2,0м'. Од раскрснице са 

општинским путем  бр. 123-27 (Л-327), па према 

Краљеву нису планиране бициклистичке стазе, већ 

обострани тротоари ширине по 2м. 
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НА ОВОЈ ДЕОНИЦИ ТРАСА УЛИЦЕ ЂАКОНА 

АВАКУМА ПОКЛАПА СЕ СА ДРЖАВНИМ 

ПУТЕМ II А РЕДА БР. 179  А ГРАНИЦА ПЛАНА 

ЈЕ ОД КМ 29+093.5 ДО КМ 30+606 (деоница 

Чачак (Дракчићи)-Дракчићи) 

- На км 29+549 предвиђена је 

реконструкција четворокраке раскрснице 

са постојећим улицама и потпуним 

режимом скретања. Предлаже се увођење 

светлосне сигнализације.  

- На км 30+015 предвиђена  је, такође 

реконструкција четворокраке раскрснице 

са општинским путем бр. 123-27 (Л-327) и 

потпуним режимом скретања. Предлаже се 

задржавање система светлосне 

сигнализације.  

На осталом делу трасе државног пута (градске 

магистрале) предвиђени су једносмерни 

прикључци постојећих и планираних 

саобраћајница на државни пут по принципу излив-

улив. 

2. Реконструкција општинских путева бр. 123-27 

(Л327) и бр. 123-16 (Л316) – проширење попречног 

профила на коловоз ширине 6м и обостране 

тротоаре ширине од 1.5 до 3.5м (у централној зони 

насеља). На овој деоници општинског пута 

предложена је бициклистичка стаза која се одваја 

од државног пута и води кроз насеље ка будућим 

туристичким бициклистичким рутама ка 

манастиру Благовештење и Овчарско-кабларској 

клисури.  

Б. - СЕКУНДАРНА УЛИЧНА МРЕЖА 

- САБИРНЕ  УЛИЦЕ   

- ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ   

- Сабирне улице  

 1. Улица Трнавско насеље 3-Трнавско насеље 5 

Ова саобраћајница потврђена је по 

постојећој траси и планирана као улица која треба 

да прихвати колски саобраћај са мреже 

приступних саобраћајница и са постојећих и 

планираних садржаја у окружењу. 

Карактеристични попречни профил ове улице у 

делу граница Плана се састоји од коловоза ширине 

5m и тротоара са једне стране (ул. Трнавско 

насеље 3) или са обе стране (ул. Трнавско насеље 

5) минималне ширине по 1.5m.   

 2. Улица бр. 5 - Улица бр. 13 - Улица бр. 16 

Пружају се кроз централни део простора, 

чинећи континуитет, а на њих се везује већи број 

приступних саобраћајница. Потврђене су, 

делимично по постојећем коридору, делимично 

кроз неизграђен простор. Карактеристични 

попречни профил ових улица се састоји од 

коловоза ширине 5m и обостраних или 

једностраних тротоара ширине 1.5m (могућа 

местимична сужења на 1м услед евентуалних 

просторних ограничења). 

3. Улица Протића равни и Улица бр.22  

Пружају се кроз југоисточни  део простора 

и везују на главну насељску саобраћајницу 

(Општински пут-Улицу Задругарску. Улица 

Протића равни потврђена је по постојећем 

коридору. Улица бр.22  пружа се делимично по 

постојећем коридору, делимично кроз неизграђен 

простор. Карактеристични попречни профил ових 

улица се састоји од коловоза ширине 5m и 

обостраних тротоара ширине 1.5m (могућа 

местимична сужења на 1м услед евентуалних 

просторних ограничења). 

 - Приступне улице  

Остатак планиране саобраћајне мреже 

чине саобраћајнице нижег ранга, улице које 

унутар предметног обухвата и планираних зона 

опслужују планиране намене. Њихова 

регулациона ширина се креће од 5м до 8м, зависно 

од броја и ширине планираних елемената 

попречног профила. 

Облици траса дуж улица су макс. 

прилагођени условима терена и захтевима за 

рационалном и економичном градњом, како не би 

било рушења већ изграђених објеката. Основни 

задатак сабирних улица је да прихватају интерна 

насељска кретања, као и функција и садржаја у 

залеђу насеља. Све саобраћајнице у насељу се 

морају реконструисати и изградити да све, у 

потпуности задовоље услове у домену 

безбедности и функционалности. Овакво решење 

примењено је с обзиром на стање већ изграђених 

делова улица, расположиви простор и околне 

објекте са циљем избегавања рушења постојећих 

објеката , нарочито оних бољег бонитета. 

Планом је потврђено затечено стање на 

терену за поједине приступне (колско-пешачке) 

улице са уским профилима како би се избегло 

рушење постојећих објеката бољег бонитета. 

Стационарни саобраћај 

Планом су предвиђени јавни паркинзи уз 

објекте јавних намена у складу са просторним 

могућностима. У оквиру самих грађевинских 

парцела објеката јавне намене, могуће је 

обезбедити простор за паркирање корисника и 

запослених.  Неопходно је приликом изградње 

нових и реконструкције постојећих објеката у 

зависности од намене објекта условити изградњу 

одговарајућег броја паркинг места на начин 

утврђен Правилником о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник 
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РС“ бр. 50/2011). У зонама мешовите намене и 

породичног становања, заступљеним на 

предметном простору, за паркирање се планирају 

површине у оквиру парцела. 

Паркирање возила, обавезно је решавати уз 

објекте на отвореној површини припадајуће 

парцеле, или у гаражама у оквиру објеката на 

припадајућим парцелама, према захтевима који 

проистичу из намене објеката, а у складу са 

важећим стандардима и нормативима. Прорачун 

потребног броја паркинг места за нове објекте, као 

и за објекте који се дограђују или реконструишу, 

се заснива на следећим нормативима: 

Нормативи за планирање паркирања 

Намена      

  Број паркинг места   

- 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 

- производни, магацински и индустријски 

објекат:  1ПМ/на 200м2 корисног простора и 

обавезно обезбедити простор за смештај теретних 

возила. 

Јавни градски превоз 

Постојећи обим превоза и фреквенција 

кретања средстава јавног превоза у потпуности 

задовољава све захтеве за јавним превозом. 

Аутобуси који улазе у само насеље могу користити 

и нижи ранг путне мреже (сабирне улице)  јер се 

ради о линијама малог интензитета. 

Због просторних ограничења, на градској 

магистрали нису планиране посебне нише за 

аутобуска стајалишта, већ ће се иста прописано 

обележити хоризонталном сигнализацијом на 

коловозу, као и потребном вертикалном 

сигнализацијом на тротоару. 

Линије ЈГП нису одређиване на нивоу овог 

ранга планирања и исте ће бити дефинисне у 

зависности од потреба корисника, као и интереса 

даваоца услуге. 

Аутобуска стајалишта дефинисала би се у 

складу са локалном одлуком о јавном превозу и 

стајалиштима јавног превоза, кроз израду главних 

пројеката саобраћајница. У главним пројектима 

настојати да се стајалишта лоцирају на безбедном 

одстојању од раскрсница и то, по могућству,  

након проласка возила  јавног превоза кроз 

раскрсницу. У будућности је потребно побољшати 

опремљеност аутобуских стајалишта у пружању 

конфора свакодневним путницима нарочито у 

отежаним временским условима. 

Бициклистички саобраћај 

Бициклистичке стазе ширине по 1.5м 

предвиђене су Планом генералне регулације 

„Атеница – Кулиновци“ у Чачку у профилу улице 

Ђакона Авакума (државни пут II А реда, број 179) 

са обе стране уз коловоз, па се намеће њихов 

продужетак и ван граница ПГР-е до раскрснице са 

општинским путем ОП123-27 (Улица Задругарска) 

као и са једне стране општинског пута сходно 

просторним могућностима.  Бициклистичка стаза 

планирана је, дакле, целом дужином општинског 

пута ОП123-27(Улица Задругарска)  све до 

раскрснице са ОП123-16, (Улица Игумана Пајсија) 

одакле се предлажу туристичке бициклистичке 

руте ка манастиру Благовештење и Овчарско-

кабларској клисури. 

Пешачки саобраћај 

Кроз урбани простор Трнаве, пешачко 

комуницирање је основни вид савладавања унутар 

насељских дистанци. Пешачке површине у виду 

тротоара планиране су дуж простора у циљу 

безбедног кретања. Системом пешачких 

комуникација омогућено је повезивање садржаја 

обрађиваног простора са кључним правцима 

кретања. Површине резервисане за кретање 

пешака планиране уз примарне саобраћајнице, 

обостраним, тротоарима ширине од 1-1,5 m.  

Целом дужином Трнавске реке у обухвату плана 

предвиђена је њена регулација и у оквиру ње су 

планиране пешачке стазе минималне ширине 2м 

(од Улице Игумана Пајсија до Улице Ђакона 

Авакума). Са десне стране реке планирана је 

пешачка стаза ширине 3.5м која ће истовремено 

представљати приступни пут искљичиво за 

интервентна возила којима се обавља одржавање и 

чишћење речног корита. Са леве стране реке, 

такође је дата пешачка стаза минималне ширине 

2м све до Улице Трнавско насеље 7, где се 

наставља у виду тротоара ове саобраћајнице. У 

овој зони (у продужетку Улице бр. 17) је на 

Трнавској реци планиран пешачки мост ширине 

4м како би се остварила веза пешачких 

комуникација са једне и друге стране простора. 
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Елементи попречног профила 

саобраћајница унутар регулацине ширине нису 

обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду 

техничке документације. 

Општи услови 

За све планиране саобраћајнице и 

саобраћајне објекте обавезна је израда главних 

пројеката. Код пројектовања саобраћајних 

површина и саобраћајница, решење проблематике 

постојећег и перспективног пешачког, 

стационарног, бициклистичког, јавног градског 

саобраћаја, реконструкција путне мреже и 

контрола приступа, мора се предвидети у складу са 

Правилником о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута ( "Сл. 

гласник РС", бр. 50/11) и осталим важећим 

прописима. 

Планирано је задржавање постојеће 

саобраћајне матрице, уз реконструкцију и 

доградњу којом се побољшава саобраћајна 

проточност, засновано на следећим поставкама: 

- коловози сабирних саобраћајница треба 

да имају  две саобраћајне траке, како би се 

ефикасно одвијао двосмерни саобраћај возила; 

- у оквиру постојећих и планираних 

”слепих“ улица обезбедити простор за 

окретање возила; 

- поставити одговарајућу саобраћајну 

сигнализацију; и 

- подићи квалитет пешачких кретања уз 

примену прописа на основу 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. 22/15) 

Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу 

Грађевинска парцела мора имати приступ 

на јавну саобраћајну површину односно трајно 

обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.  

Приступ парцели је потребно обезбедити 

на три могућа начина: 

1. директним излазом на јавни пут; 

2. преко приватних прилаза, или 

3. путем уговора о службености пролаза. 

Право приватних прилаза и уговор о 

службености пролаза могу се по потреби 

примењивати и односити на више парцела. Код 

формирања нових парцела обавезно је формирање 

пролаза, док се за постојеће парцеле успоставља 

право службености.  

Уколико се приступ остварује 

индиректним путем, који није јавна саобраћајна 

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 

приватног пролаза-приступне саобраћајнице, 

минималне ширине 3,5м.  

Минимална ширина колског или колско 

пешачког приступног пута, a који се користи за 

повезивање од две до шест грађевинских парцела 

са јавном саобраћајницом и чија дужина није већа 

од 100m, је мин 4,5м.  

Минимална ширина колског или колско 

пешачког приступног пута који се користи за 

повезивање више од шест грађевинских парцела са 

јавном саобраћајницом, или је пак дужина 

приступног пута већа од 100m, је мин 5,0м. 

Изузетно ова ширина може бити и 4,5m, али не у 

зони додира са јавном саобраћајницом и са 

обезбеђеном најмање једном мимоилазницом на 

прикључном путу ширине мин 5,5m.  

- Паркирање обезбедити у оквиру 

сопствених парцела  

Услови приступа парцелама у оквиру 

пословних функција 

- Приступ грађевинске парцеле јавној 

саобраћајној површини могуће је остварити преко 

приступног пута минималне ширине 5м.  

- Паркирање обезбедити у оквиру сопствених 

парцела  

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 2,5м за постојећи број 

парцела. 

Ако се приступни пут користи за једну 

грађевинску парцелу, може се припојити тој 

парцели. 

Ако се приступни пут користи за повезивање 

две или више грађевинских парцела са јавном 

саобраћајницом, формира се као посебна парцела. 

2.1.4.2. Зелене површине 

Зеленило уз саобраћајнице – разделно зеленило 
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Озелењавање дуж саобраћајница, паркинг 

простора и разделних трака, спроводи се тзв. 

линеарном садњом. Приликом линеарне садње 

обавезно је омогућити прилазе парцелама 

формирајући продоре кроз зеленило ове 

категорије. У композиционом смислу ово зеленило 

се решава тако да представља основ зелених 

површина и служи за повезивање свих категорија 

зеленила у јединствен систем. Ова категорија 

зеленила поред естетске функције, утиче на 

побољшање комфора током вожње, санитарно-

хигијенских и микроклиматских услова. На неки 

начин ово зеленило представља заштитну баријеру 

између намена које треба одвојити због 

потенцијално негативних утицаја који се могу 

јавити између њих. У систему зеленила града 

линеарно зеленило уз саобраћајнице игра веома 

значајну улогу у побољшању санитарно-

хигијенских и микроклиматских услова. 

На местима где је предвиђена ова категорија 

зеленила, озелењавање вршити у партеру на 

следећи начин:  

- партерним зеленилом, травним 

површинама и нижим врстама жбуња чија 

висина не прелази висину од 50цм, које не 

ометају визуре, 

- треба водити рачуна да осим декоративних 

својстава буду прилагођене условима 

раста у уличном профилу (отпорност на 

збијеност тла, водни капацитет земљишта, 

прашину, гасове и сл.). 

- предвидети осветљење зелених површина, 

- предвидети систем за заливање зелених 

површина, 

- предвидети одржавање зелене површине. 

Приликом озелењавања поштовати минимална 

прописана одстојања од места садње биљке до 

ивица ровова подземних инсталација, ивица 

коловоза и најближих делова надземних објеката. 

При пројектовању зелених површина дуж 

саобраћајница, посебну пажњу посветити 

функцији оптичког вођења.  

2.1.5. Општa правила уређења мреже јавне 

комуналне инфраструктуре 

2.1.5.1. Хидротехничка инфраструктура 

Планом детаљне регулације је планирано 

да се не користи вода са изворишта “Трнавско 

врело”, већ да се активира, изграђени напојни 

цевовод и црпна станица, за напајање градском 

Рзавском водом. На крају напојног цевовода 

налази се резервоар запремине 300m3, који је на 

локацији ван границе плана. Постојећа водоводна 

мрежа друге висинске зоне се задржава. Тамо где 

није изграђена и где су пречници цевовода мали је 

планирана израда нове. Водоводни систем 

“Трнавско врело” служиће као резервни извор 

снабдевања и за напајање насеља прве висинске 

зоне. Планиране водоводне цеви су од ТПЕ 

материјала за радни притисак од 10 бари и 

пречника 110мм. На потребним местима 

планирани су подземни хидранти. Водоводне цеви 

поставити изнад канализационих. Дубина 

укопавања водоводних цеви износи 1.1м. 

Водоводне цеви се постављају у рову на 

постељицу од песка. Затрпавање рова вршити 

шљунком у слојевима од 30цм на местима где су 

асфалтне површине, и земљом из ископа где су 

травнате површине. Најкраће растојање до 

објеката износи 1.5м. Растојање водоводне мреже 

и фекалне канализације износи 1м. Растојање 

водоводне мреже и електро инсталација по 

прописима. На хоризонталним и вертикалним 

преломима планирани су анкер блокови. 

Специфична потрошња воде износи 400л/ст./дан а 

коефицијенти дневне и часовне неравномерности 

износе 1,7 и 2,5.  

Фекална канализација 

Фекална канализација је већим делом 

изграђена. Цеви су пречника 200мм. Сви објекти у 

којима се обавља производња и постоје 

технолошке отпадне воде морају имати посебно 

издата водна акта (услови, сагласности и дозволе) 

којима се регулишу услови и квалитет отпадне 

воде и њено упуштање у канализацију. Мрежа 

фекалне канализације прикупља отпадне воде и 

одводи их у фекални колектор. Фекални колектор 

је пречника 300мм и 400мм и трасиран је од 

Трнавске раскрснице у улици Ђакона Авакума до 

реке Западне Мораве. На крају фекалног колектора 

на обали реке Западне Мораве потребно је 

изградити уређај за пречишћавање отпадних вода. 

Уређај за пречишћавање се налази ван границе 

плана. Код оних објеката који се не могу 

гравитационо прикључити на фекалну 

канализацију предвиђене су водо непропусне 

септичке јаме. Планиране канализационе цеви су 

од тврдог ПВЦ материјала и пречника су 200мм. 

На потребним местима предвиђени су ревизиони 

силази са ливено гвозденим поклопцима. 

Канализационе цеви поставити у ров одговарајуће 

ширине. Затрпавање вршити шљунком у 

слојевима од 30цм са потребним квашењем и 

набијањем. Минимална дубина укопавања износи 

1м. Канализација је предвиђена по сепарационом 

систему, што значи да су одвојени фекална и 

атмосферска канализација.  

Атмосферска  канализација 

Планирана је изградња главних колектора 

за евакуацију атмосферских вода. Колектори су 

пречника 400мм, 500мм и 800мм са изливањем у 

Трнавску реку. Део атмосферских вода са 
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предметног простора одводи се у реку Западну 

Мораву преко атмосферске канализације 

планиране кроз контактне планове. Приликом 

планирања атмосферске канализације рачунало се 

са интезитетом падавина од 175 л/с/ха. 

Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ материјала. 

На потребним местима предвиђени су ревизиони 

силази са ливено гвозденим поклопцима. 

Канализационе цеви поставити у ров одговарајуће 

ширине. Затрпавање вршити шљунком у 

слојевима од 30цм са потребним квашењем и 

набијањем. Минимална дубина укопавања износи 

1м. Код израде пројеката прорачун атмосферске 

канализације радити са интензитетом падавина од 

175л/с/ха повратног периода од две године. На 

изливним местима атмосферске канализације 

предвидети жабље поклопце. Тамо где 

нивелациони положај онемогућава изградњу 

атмосферске канализације одводњавање пута ће се 

решавати изградњом отворених канала у путном 

земљишту до постојећих водојажа и канала. 

Регулација водотока 

Кроз предметни план пролази Трнавска 

река за коју је планирано уређење и регулација. 

Ширина регулације износи од 10,5 до 12м. Уз саму 

регулацију је предвиђена приступна 

саобраћајница за потребе интервенција и чишћења 

корита. Регулацију извести од армираног бетона 

или камена. 

2.1.5.2. Електроенергетска инфраструктура 

Како је приказано у делу плана који се 

односи на постојеће стање електроенергетске 

инфраструктуре закључује се да се преко  простора 

који је предмет овог плана простире надземни 

110kV и 35kV далеководи као и део 10kV мреже 

надземне и подземне. На локацији која је предмет 

Плана, налази се постојећа трафо станица 

10/0.4kV/kV. Постојећа мрежа ниског напона као и 

трафо станице задовољавају  садашње стање. 

Због повећања капацитета у обухвату, 

Планом је предвиђена изградња нових МБТС 

трафо станица напонског нивоа 10/0.4kV/kV снаге 

до 1000kVA. 

Далековод напонског нивоа 110kV  се 

задржавају а градња је дозвољена само ван зоне 

заштите далековода, а ако се планира изградња 

испод далековода могућа је уколико се испоштују 

услови предузећа  ЕМС Београд израдом 

одговарајућих елабората који морају бити дати на 

сагласност овом предузећу. Исто важи и за 

постојеће објекте. 

Далековод напонског нивоа 35kV је 

предвиђен за укидање. На површинама испод овог 

далековода, градња је могућа тек по његовом 

уклањању. 

По потреби ваздушну нисконапонску 

мрежу где год је могуће заменити подземном  НН 

мрежом полагањем каблова одговарајућих 

капацитета.. 

Анализа потрошње електричне енергије  

У средини где се врши прогнозирање 

потрошње електричне енергије за наредни период, 

потребно је извршити анализу енергетског 

кретања у претходном периоду, утврдити одређене 

законитости кретања потрошње електричне 

енергије, вршног оптерећења и времена 

коришћења енергетских постројења, како по 

појединим зонама тако и за цело насеље или 

подручје. 

Ради лакшег и адекватнијег анализирања 

конзума по појединим зонама, потребно је 

извршити поделу потрошача по категоријама, и то: 

- домаћинства 

- терцијалних делатности (остали мали 

потрошачи)-пословни простор 

- јавна расвета 

У групу ''терцијалних делатности''- пословни 

простор треба увести потрошаче на напону 0.4кV, 

и то:  

- културно-просветне и здравствене 

установе  

- пословне и друштвене просторије 

- туристичке објекте, разне локале, 

продавнице 

- мање занатске радње 

Детаљном анализом потрошње у протеклом 

периоду, по наведеним категоријама потрошача и 

довођењем те потрошње у одређени однос, може 

се код прогнозирања доћи до тачнијих података о 

конзуму по појединим деловима размартраног 

подручја. Временски период у коме се врши 

анализирање потрошње електричне енергије 

требао би бити што је могуће дужи, а довољно 

тачни показатељи могу се добити проучавањем  

20-то годишње потрошње. 

Основни подаци које треба анализирати у 

посматраном временском периоду су: 

- потрошња електричне енергије(kWh) како 

укупна тако и по категоријама потрошача 

- вршна оптерећења(kW) и  

- време трајања вршних оптерећења 

Анализом наведених података одређује се 

законитост њихове потрошње, а самим тим и 

годишњег процентуалног прираста(p%) потрошње 

електричне енергије. Поред установљених 

функционалних зависности потрошње електричне 

енергије, снаге и времена трајања вршних 

оптерећења, у посматраном периоду могуће је 
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успоставити и њихове међусобне функционалне 

зависности.  

Утврђене законитости (P= f(W); Т= f(W)) 

представљале би обавезу за планере и будућа 

планирања, како на урбаном, тако и руралном 

простору.  

Прогноза конзума уз коришћење урбанистичких 

подлога 

Параметри за димензионисање 

електроенергетске мреже су одређивање 

једновременог оптерећења за поједине врсте 

објеката и оно је урађено уз коришћење следећих 

параметара:  

Планирани објекти у склопу овог плана 

сврстани су у ''Колективна стамбена насеља, 

малом густином становања са другим видовима 

енергије која се користи за грејање'' па применом 

Збирке техничких препорука ЕД Србија, ТП-14б 

добијамо максимално једновремено оптерећење 

групе станова на крају експлоатационог века 

елемената мреже на које су објекти прикључени, 

које се израчунава по следећем обрасцу:  

Pm = 2,86 .n 0,88 .1,015 (t-1990) 

где је: 

 25 < n < 300;    t - година у којој се 

прикључује + 25 

На основу горњег обрасца израчунат је 

број станова који се прикључују на поједине 

елементе. 

  За пословни простор једновремена снага 

рачуната је према врстама делатности и 

специфицираној потрошњи по метру квадратном 

(m2) за ту делатност(ТП септембар 2001).  

ДЕЛАТНОСТ 

 

СПЕЦИФИЧНА 

ПОТРОШЊА 

(W/m2) 

трговина и услуге 20-50 

образовање 10-25 

здравство 10-35 

Дечији вртић 30 

угоститељство 20-30 

Полазећи од аналитичке обраде 

статистичких података о потрошњи електричне 

енергије, вршног оптерећења, броја станова и 

њиховог пораста, утврђују се улазни подаци за 

прогнозу потрошње електричне енергије. Као 

најреалнија метода прогнозирања потрошње 

електричне енргије јесте: метода зависности 

годишњег пораста потрошње електричне енергије 

од потрошње по становнику. 

Ова метода даје најреалније резултате о 

одређивању конзума, посебно када се користе 

елементи урбанистичког програма развоја. 

Вредност ове методе је у томе што је заснована на 

порасту потрошње електричне енергије по 

становнику(специфична  потрошња). 

Прогноза потреба за електричном 

енергијом заснована на Аналитичкој методи 

подразумева одређивање вршних оптерећења 

становања и терцијалних делатности као и њихову 

међусобну повезаност. 

Вршно оптерећење за индивидуално становање 

Вршно оптерећење према формули за 

индивидуално становање износи 646.90kW. 

Вршно оптерећење терцијалних делатности 

(пословног простора) 

Вршно оптерећење терцијалних 

делатности одређује се на основу површине 

простора и специфичног вршног 

оптерећења(W/m2). Специфично вршно 

оптерећење подразумева у себи примену 

електричне енергије за све потребе простора сем 

грејања (припрема топле воде, клима уређаји за 

хлађење простора...) на подручју предметног 

плана предвиђене су терцијалне делатности типа 

трговине, пружања разних услуга за које 

специфично вршно оптерећење износи око 30 W 

по метру квадратном.  Резултати прорачуна дати 

су у табеларном прегледу.  

Табела 1. Вршно оптерећење терцијалних 

делатности 

блок 

Бруто 

повр-

шина 

(m2) 

Намена 

простора 

Специфи-

чно 

оптереће-

ње W/m2 

Вршно 

оптерећење 

Pvt (W) 

1 4543 
Основна 

школа 
30 136290 

2 2604 
Дечији 

вртић 
50 130200 

3 5229 
Дом 

културе 
20 104580 

4 12074 здравство 30 38120 

Уку-

пно 
   409190 

На основу резултата прорачуна за зимски 

период одређена су вршна оптерећења зоне услед 
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станова и терцијалних делатности, а према 

њиховој просторној припадности и међусобној 

истовремености.  

Прорачуни су урађени за зимски период, а 

резултати су дати у табели 2. 

Табела 2. Вршно оптерећење целина према  

просторној припадности  

План Једновремена 

снага 

делатности 

кW 

Једновремена 

снага 

становања 

кW 

Укупна  

снага 

 

кW 

план 409.2 646.9 1056.1 

Вршно оптерећење јавне расвете 

Вршно оптерећење јавне расвете у 

укупном вршном оптерећењу зона(целина) или 

насеља, креће се по препорукама до 5% од укупног 

вршног оптерећења. За наш случај је усвојено да 

износи 3% од укупног вршног оптерећења. 

Дакле, имамо: 

Pvj = 0.03(Pv целине) изражено у кW  

резултати су изражени у табели: 

Укупно вршно оптерећење комплекса 

добија се збиром оптерећења јавне расвете, 

терцијалних делатностии становања и то за 

вредности у зимском периоду када је критичније 

за планирани простор са становишта снабдевања 

елекричном енергијом. 

Табела 3. Укупна вршна оптерећења целина према 

просторној припадности  

план Једновре-

мена 

снага kW 

Спољно 

осветљење 

kW 

Вршно оптерећење 

целине 

Pv (kW) 

 1056.1 33.9 1090 

Табела 4. Вршно оптерећење комплекса односно 

урбанистичке целине 

целина Вршно 

оптере-

ћење 

целине  

Pv(кW) 

Резерва+ 

оптере-

ћење 

 (Pv+10) 

кW 

Фактор 

снаге 

 cosφ 

Вршно  

оптере-

ћење 

Sv 

(кVA) 

 1090 1199 0.95 1263 

план        1263 

 

Табела 5. Вршно оптерећење целине; број 

трансформатора; укупан број трафо станица 

урб. 

це-

лина 

вршно 

оптере-

ћење 

целине 

 (кVA) 

Посто-

јећи 

број  

трафо 

станица 

снага у 

кVA 

Плани-

рани 

број  

трафо 

станица 

снага у 

кVA 

Укупан 

број  

трафо 

станица 

и снага 

у кVA 

степен 

оптереће

ња трафо 

станица у 

урб.цели

ни 

план 1263 1x(1x63

0)+1x(1

x400)+ 

1x250 

 

1x(1x10

00) 

 

1x(1x10

00) и 

1x(1x63

0)+ 

1x(1x40

0)+ 

1x250 

 

0.55 

На основу овако добијених података и 

прорачуна предвиђенa je једна трафо станицa са 

једним трансформатором снаге 1000kVA. Ове 

трафо станице су прорачунате за максималну 

изграђеност. Нове трафо станице се повезују у 

20(10)кV прстен тако да буду најмање 2 пута 

пролазне односно да имају двострано напајање.  

Кабловски вод 10kV 

У границама плана налазе се далеководи 

10kV који се планом вишег реда предвиђају за 

измештање, тако да је и у овом плану предвиђен за 

укидање након полагања 10kV кабла и стављањем 

кабла под напон. Заштитни коридор  за далеководе 

напонског нивоа 10kV износи 10м и у овој зони 

није дозвољена градња објеката све док се исти не 

демонтира и искључи са мреже. За новопланиране 

трафо станице предвиђено је полагање нових 

каблова у тротоару или јавној површини или у 

граници парцеле. 

Трансформаторска станица 10/0.4kV/kV 

На основу очекиваног повећања потребне 

снаге у електричној енергији предвиђа се изградња 

једне трафо станице напонског нивоа 10/0.4 kV/ 

kV. Ове трафо станице биће постављене на 

локацији датој у плану. Прикључење нове трафо 

станице биће изведено подземно кабловима 10 kV.  

Тип будућих трансформатора ће одредити 

надлежна електродистрибутивна организација,  а 

предлог у овом плану су трафо станице са уљним 

трансформаторима. Стварни тип трансформатора 

одредиће надлежна електродистрибутивна 

организација у чијем саставу је одржавање истих.   

Положај трафо станица биће изабран како 

према потрошачима тако и према могућем месту 
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на основу урбанистичких решења. При избору 

локације водиће се рачуна да: 

трафо станица буде што ближе оптерећењу 

прикључни водови високог и ниског напона буду 

што краћи, а њихов расплет  што једноставнији 

да до трафостаница постоји колски приступ 

најмање ширине 3м. 

Од трафо станице полагаће се каблови како 

10kV тако и 1kV, формирањем одговарајућих 

прстенова на територији унутар овог плана. 

Планиране трансформаторске станице 

10/0.4kV/kV изградити као слободностојеће 

(МБТС). Положај трафо станице одређен је у 

складу са постојећим стањем и условима 

надлежног електродистрибутивног предузећа. 

Спољни изглед трафо станица усагласити са 

амбијентом околног простора. 

Новопланиране трафо станице ТС 

10/0.4kV/kV се постављају у наменски 

пројектованом простору односно у посебним 

монтажно-бетонским кућицама у равни терена. 

Распоред опреме и положај енергетског 

трансформатора морају бити такви да обезбеде 

што рационалније коришћење простора, 

једноставно руковање, уградњу и замену 

појединих елемената и блокова и омогуће 

ефикасну заштиту од директног додира делова под 

напоном. Код извођења, извођач је дужан 

ускладити своје радове са осталим грађевинским 

радовима на објекту, како не би долазило до 

отежавања већ изведених радова и поскупљења 

градње. 

Основне карактеристике планираних 

трансформаторских станица 10/0.4kV/kV су: 

- називни виши напон   

 10000V 

- називни нижи напон   

 400/231V 

- капацитет ТС    

 до 2000кVA  

- снага трансформатора  

 1х630кVА(1000кVА)   

- тип трансформатора-уљни 

- учестаност    

 50Hz 

- снага кратког споја сабирнице 

 10kV 500MVA 

Трафо станица мора имати одвојена одељења 

и то  до два за смештај трансформатора и трећа 

просторија за смештај развода(разводних ормана) 

вишег и нижег напона. За свако одељење је 

потребан несметан приступ што је остварено у 

типским монтажно бетонским трафо станицама-

објектима. 

Разводни блок вишег напона планираних 

трафо станица садржи најмање 4 ћелије и то две 

(доводно-одводне) кабловске ћелије, једну 

резервну кабловску ћелију и једну 

трансформаторску ћелију. Развод нижег напона 

сваке трафо станице садржи два поља и то 

прикључно поље и разводно-одводно са 8 извода и 

пољем јавне расвете. За трансформаторске 

станице које се граде у објекту и непосредно уз 

стамбене објекте треба предвидети сигурну звучну 

и топлотну изолацију. Просторије за смештај 

трансформатора између ослонца темеља 

трансформатора и трансформатора поставити 

еластичну подлогу. Звук који производи 

трансформатор потребно је ограничити на 55dB 

дању и 40dB ноћу, рачунајући на границу објекта. 

Пројектом уређења терена предвидети 

камионски приступни пут до трафо станице који 

мора да има минималну ширину 3м до најближе 

јавне саобраћајнице.  

Трафостанице 10/0.4kV типске до 2x1000kVA, 

могу се градити на 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. 

Трафо станице су повезане са постојећим 

10kV-ним каблом а ради обезбеђења сигурног 

напајања међусобно су повезане у прстен тако да 

се све трафо станице напајају двострано односно 

све су два пута пролазне са високонапонске 

стране. Трафо станице су повезане 10kV-ним 

каблом типа и пресека 4xXHE49-A 1х150мм2, 

односно комплетну планирану 10kV-ну мрежу 

извести кабловима чији тип и пресек одреди 

стручна служба  надлежног 

електродистрибутивног предузећа. 

КАБЛОВСКИ ВОД 10kV 

Планирану трафо станицу 10/0.4kV/kV 

прикључити на електроенергетску мрежу 10kV-

ним кабловским водом. При планирању полагања 

кабла све постојеће каблове као и постојеће 

далеководе који су угрожени планираном 

изградњом-изградњом нових саобраћајница или 

објеката изместити на безбедно место. Сви 

новопланирани 10kV-ни водови су подземни 

следећих карактеристика: 

номинални напон, 10kV 

тип кабла 4xXHE49-A 1х150мм2 номинална струја 

225А 
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Трасе планираних 10 kV-них каблова 

приказане су у графичком делу. 

Каблове полагати слободно у кабловском 

рову, димензија 0.4х0.8м, а на местима пролаза 

каблова испод саобраћајница, као и на свим оним 

местима где се може очекивати повећано 

механичко оптерећење кабла (кабал треба 

изоловати од средине кроз коју пролази), кроз 

кабловску канализацију, смештену у рову дубине 

1м. 

Након полагања а пре затрпавања кабла, 

инвеститор је дужан да обезбеди катастарско 

снимање тачног положаја кабла, у складу са 

законским одредбама. На том снимљеном 

графичком прилогу трасе кабла треба означити 

тип и пресек кабла, тачну дужину трасе и самог 

кабла, место његовог укрштања, приближавање 

или паралелно вођење са другим подземним 

инсталацијама, место положене кабловске 

канализације са бројем коришћених и резервних 

цеви.   

Дуж трасе каблова уградити стандардне 

ознаке које означавају кабл у рову, промену правца 

трасе, место кабловске спојнице, почетак и крај 

кабловске канализације, укрштање, приближавање 

или паралелно вођење кабла са другим кабловима 

и осталим подземним инсталацијама и сл. 

Евентуално измештање постојећих каблова, због 

нових урбанистичких решења, вршити уз обавезно 

представника надлежног предузећа за снабдевање 

електричном енергијом. и под његовом 

контролом. У том случају откопавање кабла мора 

бити ручно, а сам кабал мора бити у безнапонском 

стању. Све радове изводити према важећим 

прописима и правилницима за ову врсту радова. 

Кабловска мрежа 0.4кV и НН мрежа 

Кроз новопројектоване саобраћајнице 

предвиђено је полагање 1кV каблова у зеленој 

површини или тротоару за напајање објеката или 

осветљења саобраћајница. 

Планирана електроенергетска мрежа 

ниског напона је обликована као радијална, 

кабловска највећим делом подземна за 

прикључење свих будућих потрошача у насељу.  

Подземна мрежа планирана је према 

урбанистичким захтевима и условима које је 

одредила надлежна  организација. У циљу 

обезбеђења напајања планираних објеката 

квалитетном електричном енергијом изградиће се 

из трафо станица потребан број нисконапонских 

кабловских извода до кабловских прикључних 

ормана који ће се поставити на регулационој 

линији будућих објеката (граници катастарске 

парцеле) као слободностојећи или уколико се 

прикључују са постојеће нисконапонске мреже 

постављањем мерних ормана на бетонским 

стубовима до полагања подземних  каблова.   

Каблове полагати слободно у кабловском 

рову, димензија 0.4х0.8м, а на местима пролаза 

каблова испод саобраћајница, као и на свим оним 

местима где се може очекивати повећано 

механичко оптерећење, кабал (кабал треба 

изоловати од средине кроз коју пролази), кроз 

кабловску канализацију, смештену у рову дубине 

1м. 

Све радове изводити према важећим 

прописима и правилницима за ову врсту радова. 

У тротоару или меком терену предвиђено 

је полагање 1KV-них каблова као и нових 10kV-

них каблова. Каблови се полажу на прописним 

дубинама у просеку на 0.8м и при полагању се 

мора водити рачуна о међусобном растојању са 

другим инсталацијама или паралелном вођењу 

истих. При преласку каблова испод саобраћајница 

предвиђено је полагање најмање две ПВЦ цеви 

пречника 110мм. 

Полагање свих каблова извести према 

важећим техничким условима за ову врсту 

делатности. На местима где се енергетски каблови 

воде паралелно или укрштају са другим врстама 

инсталација водити рачуна о минималном 

растојању које мора бити следеће за разне врсте 

инсталација: 

- при паралелном вођењу енергетских и 

телекомуникационих каблова најмањи 

хоризонтални размак је 0.5м за каблове 

1kV,20kV, односно 1м за каблове 35kV. 

Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од 0.5м. Енергетски 

кабал се полаже на већој дубини од 

телекомуникационог кабла. Уколико се 

размаци не могу постићи енергетске каблове 

на тим местима провести кроз цев. При 

укрштању енергетских каблова са 

телекомуникационим кабловима потребно је 

да угао буде што ближи правом углу. Угао 

укрштања мора бити најмање 45 степени. При 

укрштању каблова за напоне 250V најмање 

вертикално растојање мора да износи најмање  

0.3м а за веће каблове 0.5м. 

- При хоризонталном вођењу енергетског кабла 

са водоводном или канализационом 

инфраструктуром(цеви) најмањи размак 

износи 0.4м. Енергетски кабал се при 

укрштању полаже изнад водоводне или 

канализационе цеви на најмањем растојању од 

0.3м. Уколико се ови размаци не могу постићи, 

на тим местима  енергетски кабал положити 

кроз заштитну цев.  
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- При хоризонталном вођењу каблова и 

топловода најмање растојање између каблова и 

спољне ивице топловода мора да износи 0.3м 

односно 0.7м за каблове напонског нивоа 

10kV. Није дозвољено полагање каблова изнад 

топловода. При укрштању енергетских 

каблова са каналима топловода минимално 

вертикално растојање мора да износи 0.6м. 

Енергетске каблове при укрштању положити 

изнад топловода. На овим местима топлотну 

изолацију од изолационог 

материјала(пенушави бетон) дебљине 0.2м. 

При паралелном вођењу и укрштању 

енергетског кабла за јавно осветљење и 

топловода најмањи размак је 0.1м.  

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, 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. 

Побољшање електроенергетске ситуације 

могуће је остварити производњом електричне 

енергије у електранама(соларни панели или сл.) 

које користе обновљиве изворе енергије, као што 

су соларне електране, хидро-гео-термалне и 

електране на био масу.  

Осветљење јавних површина 

Овим планом се делом дефинише јавно 

осветљење као саставни део урбанистичке целине 

тако да га треба и изградити у складу са 

урбанистичким и саобраћајно-техничким 

захтевима тежећи да инсталација осветљења 

постане интегрални елемент урбане средине. При 

планирању осветљења саобраћајница и осталих 

површина мора се осигурати минимални осветљај 

који ће обезбедити кретање уз што већу сигурност 

и комфор свих учесника у ноћном саобраћају, као 

и у томе да инсталација осветљења има и своју 

декоративну функцију. Зато се при решавању 

уличног осветљења мора водити рачуна о сва 

четири основна мерила квалитета осветљења: 

- ниво сјајности коловоза и прописан ниво 

осветљености за одвијање нормалног 

саобраћаја 

- подужна и општа равномерност сјајности 

- ограничавање заслепљивања(смањење 

психолошког бљештања) 

- визуелно вођење саобраћаја 

По важећим препорукама CIE (Publikation CIE 

115,1995.год.), све  саобраћајнице за моторни и 

мешовити саобраћај су сврстане у пет 

светлотехничких класа, М1 до М5 а у зависности 

од категорије пута и густине и сложености 

саобраћаја  као и од постојећих средстава за 

контролу саобраћаја (семафора, саобраћајних 

знакова) и средстава за одвајање појединих 

учесника у саобраћају. Следећа табела даје 

вредност побројаних  светлотехничких  

параметара који још увек обезбеђују добру 

видљивост и добар видни комфор: 

Светлот

ехничка 

класа 

Лср 

мини-

мално 

(цд/ 

м2) 

У0 

мини-

мално 

(Лмин/

Лср) 

У1 

мини-

мално 

(Лмин/

Лмак) 

Т1 

мини-

мално 

(%) 

СР  

мини-

мално 

(Еех/ 

Еин) 

М1 2.00 0.40 0.70 10 0.50 

М2 1.50 0.40 0.70 10 0.50 

М3 1.00 0.40 0.50 10 0.50 

М4 0.75 0.40 нема 

захтева 

15 нема 

захтева 

М5 0.50 0.40 нема 

захтева 

15 нема 

захтева 

Што се тиче визуелног вођења саобраћаја, 

не постоје нумерички показатељи за његово  

вредновање. 

Поред наведених услова за осветљење 

јавна расвета мора задовољити и следеће 

параметре: 

економичност употребљених светиљки и стубова 

економичност при одржавању јавне расвете 

типизација јавне расвете 

Постојеће  јавно осветљење остаје и даље у 

функцији. У делу насеља где се планира 

нисконапонска мрежа као надземна на истим 

стубовима НН мреже поставити одговарајуће 

светиљке јавне расвете која ће се напајати 

подземно полагањем кабла у земљу. Напајање 

извести каблом ПП00 АСЈ 4х25мм2. Избор 

стубова као и типа светиљке за јавно осветљење 

планираног простора као и њихов тачан положај 
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биће дефинисан главним пројектима јавног 

осветљења и у складу са правилником града о 

осветљењу јавних површина. 

При изради главних пројеката осветљења 

саобраћајница улице ће бити светлотехнички 

класификоване, а на раскрсницама свих 

саобраћајница постићи светлотехничку класу за 

један степен већу од самих улица које чине 

раскрсницу. 

Код пешачких стаза и паркинга, унутар 

подручја плана, обезбедити средњу осветљеност 

од 20лукса, уз минималну осветљеност од 

7.5лукса. 

Расвета саобраћајница дефинисана је у 

зависности од категорије саобраћајница на 

следећи начин: 

Главне саобраћајнице су осветљене 

постављањем металних стубова висине 10-12м са 

светиљкама чији извор светлости је натријум 

високог притиска (НаВТ) снаге према 

фотометриском  прорачуну. 

Осветљење свих интерних саобраћајница 

као и паркинга, пешачких стаза и шеталишта је 

планирано са канделлаберским и металним 

стубовима висине до 5м са светиљком чији је 

извор светлости натријум високог притиска или 

металхалогени извор светлости снаге према 

фотометриском прорачуну. Број светиљки биће 

одређен главним пројектима као и тачан тип. При 

избору стубова и светиљки потребно је водити 

рачуна да се деонице ових саобраћајница уз 

подручје плана не могу посматрати независно од 

осталог дела тих саобраћајних праваца. Напајање 

светиљки биће по траси која ће се назначити за 

1кV-не каблове. Из НН поља у трафостаницама 

или самостојећих ормана а управљање (укључење-

искључење) расвете је предвиђено фото ћелијом 

или астрономским уклопним сатом односно 

временским релеом. Стварни пресек кабла биће 

одређен главним пројектом на основу пада напона 

и других параметара. 

За полагање каблова јавне расвете важе 

исти услови као и за 1кV-не каблове 

нисконапонске мреже.  

2.1.5.3. Телекомуникациона инфраструктура 

Планом се предвиђа задржавање постојеће 

телекомуникационе инфраструктуре. На основу 

потреба за новим капацитетима предвиђају се 

одређена решења чији је циљ да се обезбеди 

планирање и градња телекомуникационе 

инфраструктуре која ће у будућности задовољити 

више оператера телекомуникационих услуга и 

сервиса.  Градња нове ТК инфраструктуре треба да 

понуди и омогући квалитетне и савремене 

телекомуникационе услуге по економски 

повољним условима а које ће се моћи користити и 

за потребе органа локалне управе. 

При градњи нових инфраструктурних 

објеката посебну пажњу посветити заштити 

постојеће телекомуникационе инфраструктуре. 

Планом се обезбеђују коридори за 

телекомуникациону кабловску канализацију и за 

полагање телекомуникационих каблова дуж свих 

постојећих и будућих саобраћајница. 

Градња, реконструкција и замена 

телекомуникационе инфраструктуре и система 

мора се изводити по највишим технолошким, 

економским и еколошким критеријумима. 

Планом се предвиђа да ће развој 

електронске комуникације ићи у правцу 

дигитализације и интегрисања мреже. Самим тим 

да се оствари интеграција мреже у универзалну 

дигиталну мрежу са интегрисаним службама 

(ИСДН), која применом нових каблова са 

оптичким влакнима омогућава нове 

услуге(видеофонија,кабловска телевизија, 

стереофонски радио канали, и многе друге услуге 

и сл.) 

Као што је назначено у опису постојећег 

стања телекомуникационе инфраструктуре 

основна прикључна тачка је истурена 

телекомуникациона централа односно МСАН које 

се налазе  на локацији овог плана. Како је даље 

напоменуто преко простора који је предмет овог 

плана  постоји телекомуникациона 

инфраструктура коју је потребно увести у нову ТК 

канализацију. 

За побољшање услуга предвиђа се 

изградња нових МСАН којима је омогућено 

пружање квалитетних широкопојасних 

услуга(VDSL за брзи интернет и IPTV за 

квалитетан пренос видео сигнала са протоком од 

30Mb/s до 50Mb/s) у складу са развојем кабловске 

приступне мреже која се креће у  правцу 

скраћивања претплатничке петље. За кориснике 

који су повезани на ТК мрежу бакарним кабловима  

претплатничка петља мора бити удаљена највише 

од 150 до  300метара.  

Овим планом предвиђен је даљи развој 

кабловске канализације која ће се ослањати на већ 

поменуту постојећу мрежу. Кабловска 

канализација ће бити изграђена са најмање 2-4 

ПВЦ цеви пречника 110мм или цевима ПЕ 40мм и 

одговарајућим ТК окнима.  

Планирану ТК кабловску канализацију 

изградити у претходно ископан ров у земљи 

димензија 0.8м дубине и .4м ширине. и цеви 

поставити у одговарајућим носачима за ове цеви. 

Уз телекомуникациону канализацију предвиђена 
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су и ТК окна димензија које ђе одредити надлежно 

телекомуникационо предузеће односно Телеком 

Србија. или главни пројекти ове инфраструктуре 

који морају бити израђени пре извођења радова. 

У садашњим условима, потребе корисника 

у области телекомуникационих услуга  су 

делимично задовољене. 

Прикључење нових претплатника на ТК 

инфраструктуру планирано је подземно од 

самостојећих концентрационих ормана.  

 Дуж нових саобраћајница предвиђено је 

постављање нове кабловске канализације. Где год 

је могуће ТК кабловску канализацију поставити са 

једне стране саобраћајнице супротно од 

електроенергетске инфраструктуре. Планирана ТК 

окна поставити у  тротоару или зеленој површини, 

а  ТК окна извести са лаким поклопцима.  Уколико 

се ТК окна морају поставити у коловозу односно 

површинама  преко којих се обавља колски 

саобраћај потребно је ТК окна изградити са 

тешким поклопцима. Постојећу 

телекомуникациону инфраструктуру која ће се 

налазити у планираним саобраћајницама потребно 

је изместити кроз новопланирану ТК 

канализацију.  Једну цев у планираној ТК 

канализацији предвидети за пролаз инсталације 

кабловске ТВ  мреже. За прелаз са једне на другу 

страну саобраћајнице поставити најмање три ПВЦ 

цеви пречника 110мм као попречну везу и везу са 

постојећом ТК инфраструктуром. Кроз планирану 

ТК кабловску канализацију предвиђено је 

полагање каблова ТК59(39)ДСЛ као и оптичких 

каблова. 

Све грађевинске радове на изради 

телекомуникационе кабловске канализације 

извести према важећим прописима и стандардима 

за ове радове. 

При градњи објеката као и инфраструктуре 

непосредно уз објекте елетронске комуникације 

или при градњи објеката и инфраструктуре за 

потребе телекомуникација потребно је у свему се 

придржавати важећих правилника из ове области а 

који у свему дефинише начине одређивања 

елемената телекомуникационих мрежа и 

припадајуће инфраструктуре, ширине заштитних 

зона и врсти ради коридора у чијој зони није 

допуштена градња других објеката.  

За квалитетан пријем и дистрибуцију 

радио и ТВ сигнала предвиђена је изградња 

кабловског дистрибутивног система(КДС). За 

трасу КДС предвиђена је једна  ПВЦ цев у 

планираној канализацији.  

Развој мобилне телефоније ће ићи у правцу 

постављања нових базних станица али за подручје 

овог плана нису предвиђене нове базне станице 

већ се сигнал мобилне телефоније у потпуности 

остварује са постојећих околних базних станица и 

антенских стубова свих оператера.  

2.1.5.4. Термотехничка инфраструктура 

На подручју овог плана присутна је 

дистрибутивна гасоводна мрежа. Налази се у 

северном делу обухвата и уз западну и 

североисточну границу плана. 

Постојећа гасоводна мрежа се задржава, а 

предвиђа се и даља гасификација предметног 

подручја кроз изградњу: 

дистрибутивне гасоводне мреже од 

полиетиленских цеви MOP 4bar (DN 25mm до DN 

90mm). 

гасних прикључака са мерним местима код 

потрошача 

Изградња нове дистрибутивне гасоводне 

мреже предвиђа се од постојеће мреже до 

потенцијалних будућих потрошача. Будући 

гасовод се планира  у јавном земљишту, у зеленим 

површинама и тротоарима, а може се водити и 

границама парцела, уз сагласност власника. 

2.1.6. Смернице за  уређење зелених површина 

у оквиру осталих намена 

Систем зеленила предметног плана, у највећој 

мери, чине зелене површине које прате претежне 

намене (централне функције, спорт и рекреацију, 

становање и мешовите намене). 

- Зеленило зоне централних функција 

- Зеленило зоне спорта и рекреације 

- Зеленило зона породичног становања 

приградског типа 

- Зеленило зона породичног становања са 

окућницом 

- Зеленило зона мешовите намене 

Зеленило зоне централних функција 

Зона централних функција обухвата 

површине у центру насеља на којима се планирају 

различити јавни садржаји: основна школа, дом 

културе, дечији вртић, здравствена станица и 

пешачка зона. Уређење зеленила у оквиру ове зоне 

у директној је зависности од слободне површине 

којом располажу појединачни јавни садржаји. 

У оквиру постојеће основне школе 

зеленило је потребно освежити и допунити 

здравим и декоративним врстама дрвећа и жбуња. 

По могућству по ободу школског дворишта 

формирати живу, зелену, ограду. При избору врста 

предност дати аутохтоним врстама које су се 

добро показале у планираној средини. Избегавати 

отровне врсте, као и врсте са трњем и крупним 

плодовима.  
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У оквиру слободних површина Дома 

културе оформити пријатан простор за боравак и  

краће задржавање у виду поплочане пјацете са 

пратећим садржајима попут фонтане, скулптуре, 

клупа за седење и осталог урбаног мобилијара. 

Целокупан простор декоративно озеленити, а 

висинском градацијом зеленила формирати зоне 

светлости и сенке.  

Како се дечији вртић планира као потпуно 

нови објекат, приликом његове изградње 

испоштовати све нормативе озелењавања за ту 

врсту објекта. Да би задовољио очекиване 

функције отворени простор дечије установе мора 

да пружа услове за безбедан боравак у њему, да 

задовољава здравствено-хигијенске услове и да 

има довољну површину, разноврсне засторе за 

просторе различитих намена, опрему која 

обезбеђује богатство и креативност игре, а 

смањује могућност повреда на минимум, довољно 

зеленила и др. Слободан простор дечије установе 

треба да допринесе обезбеђењу услова за 

нормалан раст и развој деце, што подразумева: 

- максимално коришћење сунца и чистог 

ваздуха, 

- развијање навика кретања и овладавања 

сопственим телом, 

- овладавање ширим простором и 

орјентацијом у њему, 

- стицање првих искустава, 

- подстицање и развијање једноставних 

облика игре у простору, 

- подстицање и стварање међусобног 

контакта деце у игри. 

При уређењу и озелењавању оваквих 

површина као најчешћи стилски облик јавља се 

комбинација геометријског и пејсажног стила. С 

обзиром на различит узраст корисника, при 

оптималним условима пожељно је двориште 

поделити на више мањих сектора помоћу 

разноврсних вртно-архитектонских елемената, 

клупа, трибина, степеница и др. Предвидети 

простор са справама за игру деце. 

Зелене површине постављати ободно, где 

имају функцију изолације од околних намена. Овај 

тампон треба да буде довољно широк и густ, 

састављен од комбинације четинарског и 

листопадног дрвећа и шибља, делимично 

умањујући интензитет буке и количину прашине 

са околних саобраћајница.  

Зелене површине испред самог улаза у објекат 

најчешће су обрађене декоративним шибљем и 

цветњацима. При избору биљних врста избегавати 

отровне врсте, као и врсте са трњем. Препоручује 

се употреба аутохтоних врста, које су  прилагођене 

условима средине на предметној  локацији.  

На  простору поред школе предвиђена је 

површина за здравствену станицу у којој би били 

организовани ординације, соба за примање 

терапије, апотека, просторија за прикупљање 

узорака за анализу, стоматолошка ординација и 

остали садржаји који би омогућили несметано 

функционисање овог објекта. У складу са тим 

најбоље би било у близини улаза у здравствену 

станицу формирати кутак за одмор, који ће 

послужити као „чекаоница“ на отвореном. Ову 

површину потребно је опремити довољним бројем 

клупа и простора за седење, као и пратећим 

мобилијаром, а могуће је поставити и вртно-

архитектонске елементе попут скулптуре или 

фонтане, која може имати умирујући звучни 

ефекат. Композиција зеленила треба да буде 

једноставна и погодна за одржавање, али 

интересантна. Избегавати врсте које могу да 

изазову алергијске реакције, а предност дати 

врстама са одређеним санитарним деловањем, као 

што су фитонцидне, бактерицидне или медоносне 

биљке (бор, смрча, липа, јасмин, магнолија).   

Пешачка зона предвиђена је између површина 

опредељених за основну школу и дечији вртић. 

Пешачку зону чине два крака, на чијем се 

укрштању формира пјацета. Овде се може 

организовати простор за одмор, опремљен 

одговарајућим мобилијаром и јавном чесмом. 

Како ова површина има за циљ да повеже све јавне 

садржаје у центру насеља, тако и зеленило треба 

оформити линеарно како би и они повезали остале 

отворене површине централних функција. Остатак 

пешачке површине, који ће бити формиран у 

пјацету озеленити у отворима на плочнику или 

употребом жардињера или већих саксија. 

Приликом озелењавања користити изузетно 

декоративне врсте адаптиране на услове из 

окружења.   

Зеленило зоне спорта и рекреације 

Планом је предвиђено проширење 

постојећих спортско-рекреативних садржаја (мали 

терени у функцији школе, као и фудбалски терен 

клуба „Спартак“). Осим спортских садржаја, на 

овом простору се могу наћи и пратећи садржаји, у 

функцији основне намене, односно објекти у 

којима могу бити смештене свлачионице, 

санитарни чвор, кафић, канцеларије у функцији 

намене зоне, оставе за спортске реквизите, 

просторија за прву помоћ и сл. 

Основна улога зеленила ове категорије је 

да пружи пријатан амбијент за бављење 

рекреацијом становништва које живи у 

непосредном окружењу, а и шире. У том смислу 

зеленило, спортски терени и остали пратећи 

садржаји треба да образују јединствену 

функционалну целину. Пратеће садржаје потребно 
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је уклопити са зеленилом на такав начин да не 

ометају спортске активности које се одвијају на 

датој површини. Приликом озелењавања 

избегавати употребу алергених врста, врста са 

крупним плодовима или оних које у јесењем 

периоду услед опадања лишћа и плодова 

доприносе повећању запрљаности простора. У 

зони рекреације, на местима где се јавља подземна 

инфраструктура зеленило организовати у виду 

травног покривача комбинованог са површинама 

за пасивну рекреацију. Избегавати употребу 

дрвенастих и жбунастих врста са великим 

кореном. 

Зеленило зоне породичног становања приградског 

типа 

Ова категорија зеленила налази се у оквиру 

зоне становања где се уз становање могу развијати 

и различити облици пословања. Како се планира 

погушћивање изграђености у овој зони, самим тим 

се смањује величина слободног простора за 

озелењавање. У складу са тим и организација 

зелене површине мора бити подређена 

доминантној намени.   Приликом уређења 

окућница у оквиру становања приградског типа, 

изнаћи начин да се постојеће зелене површине 

преуреде, освеже новим садржајима, а нове 

условити изградњом функционалног зеленила.  

На парцелама породичног становања 

просторе између улице и објекта озеленити 

декоративним врстама. На конкретан избор 

биљних врста за ову категорију зеленила, не може 

се значајно утицати. Препорука, за власнике, је да 

то буду аутохтоне врсте прилагођене датим 

условима и организоване у традиционалном стилу.  

Добро организованим зеленим 

површинама са живим оградама и осталим вртно-

архитектонским елементима улицама се може дати 

нов, аутентичан изглед. 

Зеленило зоне породичног становања са 

окућницом 

Ова намена је планирана на површинама на 

којима се махом налазе велике парцеле, на којима 

су претежно заступљени рурално становање и 

пољопривредне површине.  

Код уређења зелених површина у оквиру 

ове зоне изнаћи начин да се постојеће зелене 

површине преуреде, освеже новим садржајима, а 

нове условити изградњом функционалног 

зеленила. Простор између грађевинске и 

регулационе линије треба да буде слободан и 

озелењен. Уместо чврстих ограда препоручује се 

употреба живица, нарочито у улицама које због 

ширине или других организационих околности 

немају дрворед. Таквом организацијом, улицама се 

може дати нов, карактеристичан изглед. Задњи део 

индивидуалних окућница може се користити као 

башта, воћњак или повртњак, у зависности од 

површине слободне парцеле. На избор биљних 

врста за ову категорију зеленила, не може се 

значајно утицати, али је препорука да то буду 

аутохтоне врсте прилагођене датим условима. 

Зеленило зоне мешовите намене 

Мешовите намене су планиране дуж 

државног пута и у центру насеља. Подразумевају 

комбиновање намена становања са различитим 

облицима пословања, с тим да је пословање 

доминантна намена на нивоу зоне. 

Улога зеленила у оквиру ове зоне јесте и 

оплемењивање средине у естетском погледу. 

Зеленило треба да артикулише и оплемени 

простор, да нагласи архитектуру објекта. 

Приликом организовања површина у оквиру 

пословне зоне, настојати да се постигне што бољи 

однос слободних површина према површинама 

под објектима. Према положају и околним 

наменама могуће је направити зелену траку у 

форми дрвореда или постављањем групних 

аранжмана од лишћара и четинара, док су цветни 

аранжмани и перењаци врло ефектни за примену 

на малим просторима, улазима у објекте и сл.  

Зеленило се може садити као оквир зградама, како 

би се ублажиле оштре контуре објеката, по ободу 

комплекса, чиме се постиже заштита и жељено 

присуство засене. Могуће је формирати и групне 

аранжмане зеленила у централним деловима 

отворених површина чиме се утиче на стварање 

повољних микроклиматских услова.  

У складу са тим је и избор биљака 

условљен средином у којој оне расту, где се увек 

боље одржавају групе биљака него појединачна 

стабла. Приликом одабира флористичког састава 

предност дати декоративним аутохтоним врстама, 

као и свим врстама које су се до сада добро 

показале у датим условима. 

2.1.7. Правила, услови и ограничења уређења 

простора 

У графичком прилогу „План намене 

површина“ дате су претежне намене у оквиру 

захвата плана. 

- Изградња објеката се може вршити искључиво 

на основу плана и по условима прописаним 

планом. 

- Уколико на просторима постоји наслеђена 

намена, супротна намени земљишта датој у 

овом плану, не може се дозволити даља 

изградња и ширење ове намене, већ само 

нужно текуће одржавање објеката са тежњом 

прерастања у планом дефинисану намену. 

- У регулацији улица није дозвољена изградња 

објеката, изузев оних који спадају у 
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саобраћајне, комуналне објекте и урбану 

опрему (надстрешнице јавног превоза, 

споменици, рекламни панои и сл.) и објеката и 

мреже јавне саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре (трафостанице). 

- Изградња планираних објеката дозвољена је 

унутар регулационих линија односно 

утврђених грађевинских линија објеката према 

правилима уређења и грађења утврђеним 

Планом. 

- На планираним површинама јавне намене и 

површинама планираним за објекте од општег 

интереса не могу се подизати објекти који нису 

у функцији планиране намене. 

- На просторима који на основу плана нису 

утврђени као грађевинске површине не може 

се дозволити никаква изградња супротна 

предвиђеној намени, осим објеката 

инфраструктуре, односно објеката који служе 

одбрани. 

2.1.8. Општи регулациони и нивелациони 

услови за уређење површина јавне намене - 

улица 

Ширина регулације новопланираних и 

постојећих саобраћајница предвиђених за 

реконструкцију утврђена је у складу са 

категоријом саобраћајнице и оптималним 

коридором за смештај, како саме саобраћајнице, 

тако и инфраструктуре која иде уз њу. 

Регулациона линија утврђује линију 

разграничења површина одређене јавне намене од 

површина предвиђених за друге јавне и остале 

намене и представља будућу границу 

грађевинских парцела намењених за површине 

јавне намене, међу којима и саобраћајнице.  

Планом регулације улица дефинисани су 

услови за диспозицију саобраћајних површина – 

коловоза, тротоара, стаза и паркинга. 

Положај саобраћајница у уличном 

коридору дефинисан је и осовином самих 

саобраћајница. 

У односу на регулацију саобраћајница 

дефинисана је грађевинска линија.  

Зона градње је дефинисана у односу на 

регулацију саобраћајница и границе суседних 

парцела, а у оквиру зоне централних функција. 

Саобраћајним решењем  условљено је и 

постављање нивелете саобраћајница према 

конфигурацији терена и другим условима у 

коридору. Планом нивелације утврђена је 

висинска регулација новопланираних 

саобраћајница у односу на конфигурацију терена и 

нивелацију већ изграђених саобраћајница. Дате 

висинске коте пресечних тачака осовина 

постојећих или планираних саобраћајница су 

орјентационог карактера и могуће су измене ради 

побољшања техничких решења. У односу на 

утврђену нивелету саобраћајница потребно је 

испланирати терен пре почетка грађења и 

утврдити висинску коту приземља објеката. 

2.1.9. Услови и мере заштите простора 

2.1.9.1. Услови за заштиту животне средине  

Општи услови заштите животне средине 

обухватају спровођење норматива који су 

дефинисани како  кроз планове вишег реда, тако и 

кроз услове за изградњу објеката, заступљеност 

отворених – слободних простора и зелених 

површина на нивоу  урбанистичке зоне. 

Придржавањем утврђених услова из плана 

у погледу врсте и намене новопланираних 

објеката, њиховог утврђеног положаја, 

дефинисаних индекса и заузетости простора–

парцела и утврђених максималних спратности, уз 

поштовање ограничења, обезбеђују се 

квалитетнији услови живота. 

Општи услови заштите животне средине 

обезбеђују се придржавањем одредби: 

- Закон о заштити животне средине („Сл. 

гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 

72/09-др. закон,88/10, 43/11-одлука УС, 14/16). 

- Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Сл. гласник РС бр. 135/04 и 

88/10), 

- Закона о процени утицаја на животну 

средину ("Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09), као и 

другим законима, правилницима и прописима 

везаним за ову област. 

2.1.9.2. Услови за заштиту од пожара, 

елементарних и других непогода 

Ради заштите од пожара објекти морају 

бити реализовани према одговарајућим техничким 

противпожарним прописима, стандардима и 

нормативима: 

- Објекти морају бити реализовани у складу са 

Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, 

бр. 11/09 и 20/15) 

- Објекти морају имати одговарајућу 

хидрантску мрежу која се по протоку и притиску 

воде у мрежи планира и пројектује према 

Правилнику о техничким нормативима за спољну 

и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара 

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91).  

- Објектима мора бити обезбеђен 

приступни пут за ватрогасна возила, сходно 

Правилнику о техничким нормативима за 

приступне путеве, окретнице, уређене платое за 
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ватрогасна возила у близини објеката повећаног 

ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95), по 

коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 

25м од габарита објекта.  

- Објекти морају бити реализовани у 

складу са Правилником о техничким нормативима 

за заштиту високих објеката од пожара („Сл. лист 

СФРЈ“, бр. 7/84), Правилником о техничким 

нормативима за електричне инсталације ниског 

напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53, 58/88 и 28/95) и 

Правилником о техничким нормативима за 

заштиту објеката од атмосферског пражњења 

(„Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).  

У циљу прилагођавања просторног 

решења потребама заштите од елементарних 

непогода, пожара и потреба значајних за одбрану 

укупна реализација односно планирана изградња 

мора бити извршена уз примену одговарајућих 

просторних и грађевинско - техничких решења у 

складу са законском регулативом из те области.  

Ради заштите од потреса новопланиране 

садржаје реализовати у складу са -Правилником о 

техничким нормативима за изградњу објеката 

високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. 

лист СФРЈ“, бр. 52/9).   

У поступку спровођења плана обавезна је 

примена свих прописа, смерница и стручних 

искуства, као и  

- Уредбе о организовању и функционисању 

цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92). 

- Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, 

бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. 

закон и 10/15). 

- Одлука о врстама инвестиционих 

објеката и просторних и урбанистичких планова 

значајних за одбрану земље („Сл. гласник РС“, 

бр.39/95) утврђује који су објекти од значаја за 

одбрану. 

- Уредбом о организовању и 

функционисању цивилне заштите („Сл. гласник 

РС“, бр. 21/92)  

Градови и насеља у Републици Србији 

класификовани су кроз четири степена 

угрожености. За сваки степен утврђене су 

одговарајуће мере, услови и режими заштите. 

2.1.9.3. Правила и услови заштите 

природних и културних добара 

Како услови од Завода за заштиту природе 

Србије нису достављени, не располажемо 

подацима о постојању заштићених подручја за која 

је спроведен или покренут поступак заштите, 

утврђених еколошки значајних подручја и 

еколошких коридора од међународног значаја 

еколошке мреже Републике Србије, као ни о 

постојању евидентираних природних добара.  

Ако се у току радова наиђе на геолошко–

палеонтолошка документа или минеролошко–

петрографске објекте за које се претпоставља да 

имају својство природног добра, извођач радова је 

дужан да у року од осам дана обавести 

министарство надлежно за послове заштите 

животне средине, као и да предузме све мере 

заштите од уништења, оштећења или крађе до 

доласка овлашћеног лица.  

У контактним зонама Плана евидентирани 

су археолошки локалитети Хумке и Илијак, док на 

простору у обухвату није забележено постојање 

археолошких налазишта.  

На простору у обухвату Плана важе следеће 

мере заштите културних добара: 

- Уколико се при земљаним радовима 

(инфраструктура или изградња објеката) наиђе 

на археолошки материјал Извођач/Инвеститор 

је дужан да обустави радове и обавести Завод 

за заштиту споменика културе Краљево. 

- Инвеститор/Извођач је дужан да предузме 

мере заштите како откривени археолошки 

материјал не би био уништен и оштећен. 

- Након увида у материјал, стручно лице Завода 

има права да обустави радове и пропише 

извођење заштитних археолошких 

истраживања. 

- Трошкове ископавања, праћења радова и 

конзервације откривеног материјала сноси 

Инвеститор. 

2.1.10. Услови приступачности особама са 

инвалидитетом 

Приликом пројектовања зграда јавне и 

пословне намене као и других објеката за јавну 

употребу, саобраћајних и пешачких површина 

(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, 

паркинзи, прилази до објеката и сл.), мора се 

омогућити несметан приступ, кретање и боравак  

особама са инвалидитетом, деци и старим 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. гласник РС”, бр. 22/15), као и 

осталим важећим прописима, нормативима и 

стандардима који регулишу ову  област. 

Нивелације свих пешачких стаза и пролаза 

радити у складу са важећим прописима о кретању 

особа са посебним потребама. 

Потребно је испоштовати одредбе Закона о 

спречавању дискриминације особа са 
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инвалидитетом („Сл. гласник РС“ број 33/2006), у 

смислу члана 13. 

2.1.11. Мере енергетске ефикасности 

Повећање загађења Планете, као и убрзана 

потрошња ресурса из природе, намећу потребу за 

применом принципа одрживог развоја.  

Одржива градња је свакако један од 

значајнијих сегмената одрживог развоја. Она 

укључује употребу грађевинских материјала који 

нису штетни по животну средину, управљање 

отпадом насталим приликом изградње или 

рушења објеката, као и енергетску ефикасност 

објеката. Енергетска ефикасност је изузетно 

значајан сегмент у одрживој градњи због свог 

дугорочног утицаја приликом експлоатације 

објеката. 

Енергетска ефикасност објеката постиже 

се кроз низ мера, које треба применити приликом 

градње објекта. 

Топлотна заштита објеката 

Недовољна топлотна изолација доводи до 

повећаних топлотних губитака зими, хладних 

спољних конструкција, оштећења насталих влагом 

(кондензацијом), као и до прегревања простора 

лети. 

При изградњи објеката користити 

савремене термоизолационе материјале на 

комплетном спољашњем омотачу и избегавати 

термичке мостове, како би се смањили губици 

топлотне енергије. 

Побољшањем топлотно изолационих 

карактеристика зграде могуће је постићи смањење 

укупних губитака топлоте за просечно 40 до 80%. 

При прорачуну коефицијента пролаза 

топлоте објеката узети вредности за 20-25% ниже 

од максималних дозвољених вредности за ову 

климатску зону.  

Облик и оријентација објекта 

Приликом пројектовања објекта потребно 

је анализирати локацију и посветити посебну 

пажњу одабиру оријентације и облика објекта. 

При обликовању будућег објекта водити 

рачуна о односу његове основе и волумена. Треба 

избегавати разуђене форме, односно, треба тежити 

стварању објеката са што повољнијим односом 

корисне површине и површине фасаде. 

Просторије у којима се проводи највише 

времена у току дана, треба оријентисати ка југу, 

како би се искористили топлотни добици од сунца. 

У летњем периоду, заштита од претеране 

инсолације се може постићи засеном 

грађевинским елементима, вертикалним 

прозорским засторима, зеленилом и сл. У зимском 

периоду сунчеви зраци падају на земљу под мањим 

углом, па грађевински елементи, који у летњем 

периоду засењују прозоре, зими не спречавају 

продор сунчеве енергије у унутрашњост објекта.  

Дрвореди и густи засади око објекта 

смањују утицај ветра и обезбеђују неопходну 

засену у летњим месецима. Пожељно је да 

зеленило, које се сади са јужне стране објекта, буде 

листопадно како би се омогућила инсолација 

објекта током зимског периода. 

Загревање објекта и потрошне санитарне воде 

За производњу топлотне енергије за 

загревање објеката и потрошне санитарне воде од 

обновљивих извора енергије могу се користити: 

биомаса, сунчева енергија, биогас и сл. Поред ових 

извора енергије у ту сврху у примени су и топлотне 

пумпе „ваздух-вода“ и „вода-вода“. 

При изградњи нових објеката потребно је 

прво размотрити примену неких од поменутих 

извора топлотне енергије и у ту сврху предузети 

све потребне архитектонско грађевинске мере. 

Енергетска ефикасност свих објеката који 

се граде утврђиваће се у поступку енергетске 

сертификације и поседовањем енергетског пасоша 

у складу са Правилником о енергетској 

ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 

61/11) и Правилником о условима, садржини и 

начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 

69/12). 

2.1.12. Услови за одвоз и дистрибуцију 

комуналног отпада 

Простор у обухвату Плана укључен је у 

систем управљања отпадом на територији града 

Чачка. Планира се унапређење управљања 

отпадом, као и примена свих неопходних 

организационих и техничких мера којима би се 

минимализовали потенцијални негативни утицаји 

на квалитет животне средине. 

Управљање отпадом укључује активности 

прикупљања, транспорта, сортирања, рециклаже, 

одлагања, праћења и мониторинга отпада. 

Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у 

сопственом дворишту, односно у контејнерима 

смештеним на погодним локацијама у склопу 

парцеле, а у складу са прописима за објекте 

одређене намене, са одвожењем на градску 

депонију, организовано и путем надлежног 

комуналног предузећа које ће дефинисати 

динамику прикупљања и одношења отпада, према 

Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ 

бр. 36/09, 88/10 и 14/16), а у складу са Стратегијом 

управљања отпадом за период 2010-2019. године. 
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2.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

Правила грађења су дефинисана за све 

површине које се налазе у захвату Плана детаљне 

регулације. 

2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и 

исправке граница парцела 

Општа правила парцелације су елементи за 

одређивање величине, облика и површине 

грађевинске парцеле која се формира.  

Облик и површина грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела има облик 

правоугаоника или трапеза. 

Грађевинска парцела (планирана и 

постојећа) има површину и облик који омогућавају 

изградњу објекта у складу са параметрима задатим 

планом, техничким нормативима и прописима за 

одређену врсту објекта. 

Исправка граница суседних парцела 

Исправка границe 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. 

Уколико је суседна катастарска парцела у 

јавној својини, сагласност за исправку границе 

даје надлежни правобранилац. 

Приликом исправке граница 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. 

Исправка граница свих суседних 

грађевинских парцела може се вршити према 

планираној или постојећој изграђености, односно 

планираној или постојећој намени грађевинске 

парцеле. 

Исправка граница може се утврдити ако су 

испуњени услови за примену општих правила 

парцелације и регулације. 

На већем броју катастарских парцела може 

се образовати једна или више грађевинских 

парцела, на основу пројекта препарцелације, на 

начин и под условима утврђеним у планском 

документу.  

На једној катастарској парцели може се 

образовати већи број грађевинских парцела, које 

се могу делити парцелацијом до минимума 

утврђеног применом правила о парцелацији или 

укрупнити препарцелацијом, а према планираној 

или постојећој изграђености, односно, планираној 

или постојећој намени грађевинске парцеле, на 

основу пројекта парцелације.  

Свакој грађевинској парцели приликом 

парцелације обезбедити адекватан приступ са 

јавне саобраћајне површине који се може 

остварити и индиректним путем, који није 

површина јавне намене, а у складу са условима 

дефинисаним у текстуалном делу плана Услови за 

приступ на јавну саобраћајну мрежу. 

2.2.2. Урбанистички показатељи и правила 

грађења по наменама у обухвату плана 

Општа правила грађења су дефинисана и 

груписана као скуп правила регулације и 

парцелације за одређену изградњу према намени, 

на одређеној површини, а у складу са 

критеријумима за грађење, урбанистичким 

параметрима и показатељима који служе њиховом 

остварењу. 

Планом је дозвољена изградња објеката за 

планиране намене грађевинског земљишта 

дефинисане у графичком прилогу План намене 

површина. На пољопривредним површинама 

изградња објеката је дозвољена у складу са 

Законом о пољопривредном земљишту. 

У оквиру опредељене намене, планом су  

предвиђене минималне површине грађевинских 

парцела до којих се постојеће парцеле могу 

делити, и то тако, да се свакој грађевинској 

парцели обезбеди адекватан приступ са јавне 

саобраћајне површине.   

Приликом пројектовања објеката 

поштовати све прописе и законе везане за заштиту 

животне средине, заштиту од пожара, санитарну и 

хигијенску заштиту.  

Приоритети при реализацији плана су 

инфраструктурно опремање предметног простора 

које треба да прати даљи развој и градњу.  

У оквиру предметног простора, без обзира 

на врсту и намену објекта као и начин градње, 

морају бити испоштовани сви урбанистички 

показатељи, индекс заузетости и сва прописана 

правила грађења која важе у тој зони. 

2.2.2.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА 

Зона централних функција је предвиђена у 

центру насеља у оквиру целине 3, у блоковима 

3.11, 3.13 и 3.14. 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру зоне централних функција могу 

се градити искључиво објекти у складу са 

наменама предвиђеним овим планом, а 

приказаним у графичком прилогу План намене 
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површина. Односно, овде се могу градити и 

дограђивати објекти искључиво у функцији 

основне школе, дома културе, здравствене станице 

и дечијег вртића. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекти се могу постављати као 

слободностојећи. 

У овој зони дефинисане су зоне градње и 

приказане су у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације и површина јавне 

намене. Дефинисане су у односу на планирану 

регулацију саобраћајница и границе суседних 

парцела. 

Објекат се може поставити на или иза 

грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објекта и партерног уређења. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Величине парцела у оквиру ове зоне 

поклапају се са површинама опредељеним  планом 

за појединачне намене. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је градња другог објекта у 

оквиру намене опредељене планом, а све у оквиру 

планом задатих параметара градње. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимални дозвољени индекс заузетости 

парцеле је 40% 

Максимална заузетост парцеле је 60% 

(рачунајући све објекте, стазе, манипулативне 

површине и паркинге). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 40%. 

VI)  Дозвољена спратност и висина објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката 

је По+П+2; 

Максимална висина слемена је 12 m, 

мерено од коте приземља објекта до слемена.  

Максимална дозвољена спратност 

помоћног објекта је По+П.  

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 

и хидротехничке природе. Ове површине не улазе 

у обрачун индекса изграђености парцеле уколико 

су намењени за смештање помоћних просторија. 

Максимална висина надзидка поткровне 

етаже је 1,6 m. 

VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати 

тако да један другом не заклањају сунце дуже од 

половине трајања дневнoг oсунчања. 

Минимална удаљеност објеката на 

суседним парцелама је 3 m. 

VI) Услови за ограђивање 

Ограђивање је обавезно за парцеле основне 

школе и дечијег вртића, док дом културе и 

амбуланта не морају имати ограде, већ се границе 

парцела могу дефинисати и кроз партерно 

уређење.  

Предвидети транстарентне ограде до 

висине 1,4 од коте тротоара или живе зелене 

ограде, које се постављају, односно саде, на 

границама парцеле. 

Врата и капије на уличној огради не могу 

се отварати ван регулационе линије. 

VII) Обезбеђивање приступа парцели и простора 

за паркирање возила 

Свим парцелама у оквиру ове намене 

обезбећен је прилаз са јавне саобраћајне мреже. 

Паркирање за потребе основне школе, дечијег 

вртића и амбуланте може се остварити на 

површинама предвиђеним за јавне паркинге, а 

мора се обезбедити прилаз доставним возилима. За 

објекат дома културе неопходно је предвидети 

паркинг у оквиру парцеле. 

VIII) Минимални степен комуналне 

опремљености 

приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне 

површине; 

обезбеђено одлагање комуналног отпада;    

прикључење на електроенергетску мрежу; 

прикључење на телекомуникациону мрежу; 

прикључење на систем водовода и канализације. 

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа 

и организација. 

2.2.2.2. ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 

Зона спорта и рекреације планирана је у 

оквиру целине 3, у блоку 3.14. 

I)  Врста и намена објеката 

На овом простору се предвиђа 

организација садржаја у функцији спорта и 

рекреације. Ови садржаји се могу организовати у 

оквиру објеката, на отвореном или комбиновано у 

складу са организацијом и просторним 

могућностима. Тако се овде може организовати 
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фискултурна сала, балон сала, терени на 

отвореном, теретана на отвореном и друго.  

Уколико капацитети парцеле буду дозволили, уз 

терене се могу предвидети трибине. 

Осим спортских садржаја, на овом 

простору се могу наћи и пратећи садржаји, у 

функцији основне намене: свлачионице, 

санитарни чвор, кафић, канцеларије, оставе за 

спортске реквизите, просторија за прву помоћ и сл.  

Објекте функционално повезати са 

спортским садржајима на отвореном. Могуће је 

планиране садржаје организовати у раздвојеним 

објектима или у оквиру једног објекта.  

Све слободне површине у оквиру 

комплекса уредити адекватним зеленилом. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекти се у овој зони могу постављати као 

слободностојећи или се могу организовати у виду 

комплекса. 

У овој зони дефинисана је зона градње и 

приказана је у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације и површина јавне 

намене. Дефинисана је у односу на планирану 

регулацију саобраћајница и границе суседних 

парцела. 

Објекти се могу поставити на или иза 

грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објеката, односно комплекса, и 

партерног уређења. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Величина грађевинске парцеле одговара 

површини опредељеној за ову намену, а како је 

приказано у графичким прилозима. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је градња више објеката на 

парцели, који могу бити организовани у комплекс. 

Дозвољена је и градња помоћних објеката. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимални дозвољени индекс заузетости 

парцеле је 50% 

Максимална заузетост парцеле је 80% 

(рачунајући све објекте, стазе, терене на 

отвореном и платое са саобраћајницама, 

манипулативним површинама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 20%. 

VI)  Дозвољена спратност и висина објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката 

је По+П+1; 

Максимална висина слемена је 10 m, 

мерено од коте приземља објекта до слемена.  

Максимална дозвољена спратност 

помоћног објекта је По+П.  

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 

и хидротехничке природе. Ове површине не улазе 

у обрачун индекса изграђености парцеле уколико 

су намењени за смештање помоћних просторија. 

Максимална висина надзидка поткровне 

етаже је 1,6 m. 

VII) Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће и то транспарентном 

и живом зеленом оградом, до 1,4 m висине или 

зиданом оградом до 0,9 m висине, рачунајући од 

коте тротоара.  

Ограде се постављају на границу парцеле 

тако да стубови ограде и капије као и жива ограда 

буду на земљишту власника ограде. Врата и капије 

на уличној огради не могу се отварати ван 

регулационе линије. 

VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора 

за паркирање возила 

Овој зони је обезбеђен приступ са јавне 

саобраћајне мреже, као и два јавна паркинга у 

непосредној близини. 

IX) Минимални степен комуналне опремљености 

- приступ парцели са јавне саобраћајне 

површине; 

- обезбеђено одлагање комуналног отпада;    

- прикључење на електроенергетску мрежу; 

- прикључење на телекомуникациону мрежу; 

- прикључење на систем водовода и 

канализације. 

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа 

и организација. 

2.2.2.3. ЗОНЕ ПОРОДИЧНОГ 

СТАНОВАЊА ПРИГРАДСКОГ ТИПА 

Ове зоне су планиране у оквиру целина 1 и 3, у 

блоковима 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 

1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 

3.11 и 3.16. 

I)  Врста и намена објеката 

На површинама опредељеним за 

породично становање приградског типа могућа је 

организација становања, као и садржаја који су 

компатибилни са становањем и који могу 

подржати становање као примарну намену, а то су 
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административне делатности, трговина, 

угоститељство, производне делатности које не 

угрожавају животну средину, услужно занатство, 

здравство, школство, социјална заштита, култура, 

забава, спорт и сл. 

Садржаји компатибилни претежној намени 

се могу организовати у оквиру делова стамбених 

објеката, као допунска намена, или у посебним 

објектима на истој парцели са стамбеним 

објектима, или у оквиру засебних парцела. 

Компатибилни садржаји могу чинити до 

30% изграђених објеката на нивоу зоне. 

Није дозвољена изградња објеката чија би 

намена угрожавала животну средину и услове 

становања буком, мирисима, вибрацијама, 

гасовима, отпадним водама и другим штетним 

дејствима.  

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте постављати као слободностојеће, у 

прекинутом и непрекинутом низу или као двојне 

објекте. 

Објекат се може поставити на или иза 

грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане и 

приказане у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације и површина јавне 

намене. Дефинисане су у односу на планирану 

регулацију саобраћајница. 

Минимална удаљеност објеката од границе 

суседне парцеле је 2 m за стамбене и пословне 

просторије, односно 1 m за помоћне просторије, на 

којима се, у том случају, отвори могу постављати 

искључиво са минималном висином парапета од 

180 cm у односу на коту пода. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Блокови 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.19, 

1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 3.5, 3.10: 

Парцелацију у циљу формирања 

грађевинских парцела извршити тако да је 

минимална површина новоформиране парцеле за 

изградњу за 

- слободностојеће објекте 300 m² (изузетно 200 m² 

за постојеће парцеле које су задовољавале овај 

услов, али им је планираном саобраћајном мрежом 

смањена површина) 

- двојне 400 m² (2x200 m²) 

- објекте у прекинутом низу 200 m² 

- објекте у непрекинутом низу 150 m² 

Најмања ширина грађевинске парцеле за 

изградњу слободностојећих објеката је 10m, 

двојних објеката 16m (два пута по 8) и објеката у 

низу 6m. 

Блокови 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, 

1.17, 1.18, 1.22, 1.25, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.16: 

Парцелацију у циљу формирања 

грађевинских парцела извршити тако да је 

минимална површина новоформиране парцеле за 

изградњу 

- слободностојеће објекте 500 m² (изузетно 350 m² 

за постојеће парцеле које су задовољавале овај 

услов, али им је планираном саобраћајном мрежом 

смањена површина) 

- двојне 700 m² (2x350 m²) 

Најмања ширина грађевинске парцеле за 

изградњу слободностојећих објеката је 14m, 

двојних објеката 20m (два пута по 10). 

У случају неизграђених или већ изграђених 

парцела, грађевинским парцелама се сматрају све 

парцеле чија минимална површина задовољава 

претходно наведене услове, све мање парцеле су 

неусловне за градњу, а уколико на истим постоје 

објекти на њима се могу вршити само текуће 

одржавање, адаптација, санација и 

реконструкција.  

IV) Други објекат на парцели 

Поред главног, дозвољена је и изградња 

помоћног објекта на једној грађевинској парцели. 

На парцелама већим од 500 m², може се 

градити други објекат у функцији становања или 

пословања. У том случају није дозвољена градња 

помоћног објекта као независног. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Блокови 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.19, 

1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 3.5, 3.10: 

Максимални дозвољени индекс заузетости 

парцеле је 50%. 

Максимална заузетост парцеле је 70% 

(рачунајући све објекте и платое са 

саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила је мин 30%. 

Блокови 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, 

1.17, 1.18, 1.22, 1.25, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.16: 

Максимални дозвољени индекс заузетости 

парцеле је 35%. 

Максимална заузетост парцеле је 60% 

(рачунајући све објекте и платое са 

саобраћајницама и паркинзима). 
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Проценат учешћа зеленила је мин 40%. 

VI)  Дозвољена спратност и висина објеката 

Блокови 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.19, 

1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 3.5, 3.10: 

Максимална дозвољена спратност објеката 

је По+П+2; 

Блокови 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, 

1.17, 1.18, 1.22, 1.25, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.16: 

Максимална дозвољена спратност објеката 

је По+П+1+Пк; 

Максимална дозвољена спратност 

помоћног објекта је По+П.  

Максимална висина слемена је 12 m за 

главне и 6 m за помоћне објекте, мерено од коте 

приземља објекта до слемена 

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 

и хидротехничке природе. Ове површине не улазе 

у обрачун индекса изграђености парцеле уколико 

су намењени за смештање помоћних просторија 

или гаражирање возила. 

Максимална висина надзидка поткровне 

етаже је 1,6 m. 

VII) Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати 

тако да један другом, односно помоћни објекти 

главним објектима не заклањају сунце дуже од 

половине трајања дневнoг осунчања. 

Минимално међусобно растојање између 

објеката на суседним парцелама је 3 m.  

Уколико је међусобна удаљеност суседних 

објеката мања од 3 m, на наспрамним странама се 

могу планирати само отвори са минималном 

висином парапета од 180 cm.  

VIII) Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће и то транспарентном 

и живом зеленом оградом, до 1,4 m висине или 

зиданом оградом до 0,9 m висине, рачунајући од 

коте тротоара.  

Ограде се постављају на границу парцеле 

тако да стубови ограде и капије као и жива ограда 

буду на земљишту власника ограде. Врата и капије 

на уличној огради не могу се отварати ван 

регулационе линије. 

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за 

паркирање возила 

Приликом парцелације грађевинској 

парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 

саобраћајне површине који се може остварити и 

индиректним путем, који није површина јавне 

намене, а у складу са условима дефинисаним у 

текстуалном делу плана Услови за приступ на 

јавну саобраћајну мрежу. 

Паркирање и гаражирање је планирано у 

оквиру парцеле. Гараже и други помоћни објекти 

могу се градити као анекс уз основни објекат или 

као други искључиво приземни објекат на парцели 

и у оквиру планом задатих параметара градње. 

X) Минимални степен комуналне опремљености 

- приступ парцели са јавне саобраћајне површине; 

- обезбеђено одлагање комуналног отпада;    

- прикључење на електроенергетску мрежу; 

- прикључење на телекомуникациону мрежу; 

- прикључење на систем водовода и канализације. 

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа 

и организација. 

2.2.2.4. ЗОНЕ ПОРОДИЧНОГ 

СТАНОВАЊА СА ОКУЋНИЦОМ 

Ове зоне се планирају у све три 

урбанистичке целине, у блоковима 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.14 и 3.15. 

I)  Врста и намена објеката 

На површинама опредељеним за 

породично становање са окућницом могућа је 

организација становања, као и садржаја који су 

компатибилни са становањем и који могу 

подржати становање као примарну намену, а то су 

административне делатности, трговина, 

угоститељство, производне делатности које не 

угрожавају животну средину, услужно занатство, 

здравство, школство, социјална заштита, култура, 

забава, спорт и сл. 

Садржаји компатибилни претежној намени 

се могу организовати у оквиру делова стамбених 

објеката, као допунска намена, или у посебним 

објектима на истој парцели са стамбеним 

објектима, или у оквиру засебних парцела. 

Уколико се компатибилни садржаји 

комбинују са становањем у истом објекту, могу 

заузети до 40% површине објекта. 

Осим поменутих садржаја, у оквиру ове 

зоне и пољопривреда је компатибилна намена. 

Тако се овде могу градити објекти у функцији 

пољопривреде као допунски садржаји на 

парцелама у функцији становања, или се могу 

организовати на засебним парцелама. 
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Уколико се пољопривреда организује као 

пратећи садржај становању, објекти у функцији 

пољопривреде се организују у оквиру економских 

дворишта. 

Није дозвољена изградња објеката чија би 

намена угрожавала животну средину и услове 

становања буком, мирисима, вибрацијама, 

гасовима, отпадним водама и другим штетним 

дејствима.  

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте постављати као слободностојеће. 

Објекат се може поставити на или иза 

грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане и 

приказане у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације и површина јавне 

намене. Дефинисане су у односу на планирану 

регулацију саобраћајница. 

Минимална удаљеност објеката од границе 

суседне парцеле је 2 m за стамбене и пословне 

просторије, односно 1 m за помоћне просторије, на 

којима се, у том случају, отвори могу постављати 

искључиво са минималном висином парапета од 

180 cm у односу на коту пода. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцелацију у циљу формирања 

грађевинских парцела извршити тако да је 

минимална површина новоформиране парцеле за 

изградњу 1200 m². Изузетно површина може бити 

и мања за постојеће парцеле које су задовољавале 

овај услов, али им је планираном саобраћајном 

мрежом смањена површина 

Најмања ширина грађевинске парцеле је 

20m. 

У случају неизграђених или већ изграђених 

парцела, грађевинским парцелама се сматрају све 

парцеле чија минимална површина задовољава 

претходно наведене услове, све мање парцеле су 

неусловне за градњу, а уколико на истим постоје 

објекти на њима се могу вршити само текуће 

одржавање, адаптација, санација и 

реконструкција.  

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је градња другог објекта у 

функцији становања или пословања на једној 

грађевинској парцели, као и изградња помоћних 

објеката (гараже, оставе за огрев, летње кухиње и 

др). 

Дозвољена је изградња економских 

објеката, односно, објеката у функцији 

пољопривреде. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимални дозвољени индекс заузетости 

парцеле је 50%, односно 25% за 

стамбене/пословне објекте и 25% за економске 

објекте. 

Максимална заузетост парцеле је 70% 

(рачунајући све објекте, стазе, манипулативне 

површине и паркинге). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 30%. 

V)  Дозвољена спратност и висина објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката 

је По+П+1+Пк; 

Максимална висина слемена је 12 m, 

мерено од коте приземља објекта до слемена.  

Максимална дозвољена спратност 

помоћног објекта је По+П.  

Максимална дозвољена спратност 

економског објекта је По+П+Т. 

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 

и хидротехничке природе. Ове површине не улазе 

у обрачун индекса изграђености парцеле уколико 

су намењени за смештање помоћних просторија 

или гаражирање возила. 

Максимална висина надзидка поткровне 

етаже је 1,6 m. 

VII) Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати 

тако да један другом, односно помоћни објекти 

главним објектима не заклањају сунце дуже од 

половине трајања дневнoг осунчања. 

Минимално међусобно растојање између 

објеката на суседним парцелама је 3 m.  

Уколико је међусобна удаљеност суседних 

објеката мања од 3 m, на наспрамним странама се 

могу планирати само отвори са минималном 

висином парапета од 180 cm.  

VIII) Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће и то транспарентном 

и живом зеленом оградом, до 1,4 m висине или 

зиданом оградом до 0,9 m висине, рачунајући од 

коте тротоара.  

Ограде се постављају на границу парцеле 

тако да стубови ограде и капије као и жива ограда 

буду на земљишту власника ограде. Врата и капије 

на уличној огради не могу се отварати ван 

регулационе линије. 
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IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за 

паркирање возила 

Приликом парцелације грађевинској 

парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 

саобраћајне површине који се може остварити и 

индиректним путем, који није површина јавне 

намене, а у складу са условима дефинисаним у 

текстуалном делу плана Услови за приступ на 

јавну саобраћајну мрежу. 

Паркирање и гаражирање је планирано у 

оквиру парцеле. Гараже и други помоћни објекти 

могу се градити као анекс уз основни објекат или 

као други искључиво приземни објекат на парцели 

и у оквиру планом задатих параметара градње. 

X) Минимални степен комуналне опремљености 

- приступ парцели обезбедити са јавне 

саобраћајне површине; 

- обезбеђено одлагање комуналног отпада;    

- прикључење на електроенергетску мрежу; 

- прикључење на телекомуникациону мрежу; 

- прикључење на систем водовода и канализације. 

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа 

и организација. 

2.2.2.5. ЗОНЕ МЕШОВИТИХ НАМЕНА 

Зоне мешовитих намена су планиране уз 

државни пут и у центру насеља, односно у оквиру 

целина 1 и 3. Предвиђају се у блоковима 1.3, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, 

1.22, 1.25, 3.11, 3.12, 3.14 и 3.15. 

I)  Врста и намена објеката 

Овде је планирана градња објеката 

мешовитих намена, што подразумева 

комбиновање становања са различитим облицима 

пословања, с тим да је пословање доминантна 

намена на нивоу зоне. 

Објекти могу бити пословни, стамбени или 

комбиновани по намени. Код стамбено-пословних 

објеката, пословање предвидети на нижим, а 

становање на вишим етажама. Предвидети 

одвојене улазе и раздвојити кретање у оквиру 

објекта по наменама. 

Делатности које су дозвољене у овој зони 

су: различити облици трговине, услужне 

делатности, угоститељство, производне 

делатности које не угрожавају животну средину, 

образовни и културни садржаји, социјална 

заштита и друго. 

Није дозвољена изградња објеката чија би 

намена угрожавала животну средину и услове 

становања буком, мирисима, вибрацијама, 

гасовима, отпадним водама и другим штетним 

дејствима.  

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте постављати као слободностојеће, у 

прекинутом и непрекинутом низу или као двојне 

објекте. 

Објекат се може поставити на или иза 

грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане и 

приказане у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације и површина јавне 

намене. Дефинисане су у односу на планирану 

регулацију саобраћајница. 

Минимална удаљеност од границе суседне 

парцеле је  

- 1,5 m за објекте спратности П+1 

- 2 m за објекте спратности П+2 

- 2,5 m за објекте спратности П+2+Пк 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцелацију у циљу формирања 

грађевинских парцела извршити тако да је 

минимална површина новоформиране парцеле за 

изградњу за  

- слободностојеће објекте  500 m² 

- објекте у низу   350 m² 

- двојне објекте  700 m² (2x350 m²) 

Минимална ширина грађевинске парцеле 

је 15 m за слободностојеће и 10 за двојне и објекте 

у низу. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња помоћних објеката 

(гараже, оставе, летње кухиње, магацини и сл). 

Градња другог објекта у функцији 

становања или пословања на једној грађевинској 

парцели је дозвољена уколико је површина 

парцеле већа од 600 m. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимални индекс заузетости парцеле je 

50%.  

Максимална заузетост парцеле је 80% 

(рачунајући објекат, све површине на отвореном и 

платое са саобраћајницама, манипулативним 

површинама и паркинзима). 
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Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 20%. 

VI)  Дозвољена спратност и висина објеката 

Максимална спратност објеката је 

По+П+2+Пк 

Максимална висина слемена је 15 m, 

мерено од коте приземља објекта до слемена. 

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 

и хидротехничке природе. Ове површине не улазе 

у обрачун индекса изграђености парцеле уколико 

су намењени за смештање помоћних просторија 

или гаражирање возила. 

Максимална висина надзидка поткровне 

етаже је 1,6 m. 

VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати 

тако да један другом, односно помоћни објекти 

главним објектима не заклањају сунце дуже од 

половине трајања дневнoг осунчања. 

Минимална удаљеност објеката на 

суседним парцелама је 3 m. 

Уколико је међусобна удаљеност суседних 

објеката мања од 3 m, на наспрамним странама се 

могу планирати само отвори са минималном 

висином парапета од 180 cm.  

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће и то транспарентном 

и живом зеленом оградом, до 1,4 m висине или 

зиданом оградом до 0,9 m висине, рачунајући од 

коте тротоара.  

Ограде се постављају на границу парцеле 

тако да стубови ограде и капије као и жива ограда 

буду на земљишту власника ограде. Врата и капије 

на уличној огради не могу се отварати ван 

регулационе линије. 

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за 

паркирање возила 

Приликом парцелације, грађевинској 

парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 

саобраћајне површине који се може остварити и 

индиректним путем, који није површина јавне 

намене, а у складу са условима дефинисаним у 

текстуалном делу плана Услови за приступ на 

јавну саобраћајну мрежу.  

Паркирање решити у оквиру парцеле 

поштујући стандарде у броју паркинг места у 

односу на капацитете и намену објеката. 

X) Минимални степен комуналне опремљености 

- приступ парцели обезбедити са јавне 

саобраћајнице  

- обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

- прикључење на телекомуникациону мрежу;   

- прикључење на електроенергетску мрежу; 

- прикључење на систем водовода и канализације; 

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа 

и организација. 

2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката 

Приликом изградње нових објеката, 

независно од њихове намене, водити рачуна о 

заштити суседних објеката у конструктивном 

смислу, и у смислу неугрожавања услова живљења 

на суседним парцелама, и парцелама у 

непосредном окружењу. Грађење нових објеката 

свих врста и намена планирати на удаљеностима 

од суседних објеката којима се не угрожава 

њихова функција, затечени начин и услови 

коришћења, као ни дневно осветљење просторија 

постојећих објеката путем отвора оријентисаних 

према парцели на којој је планирана градња. 

Положај и висина нових објеката у односу на 

постојеће на суседним парцелама треба да је такав 

да суседним објектима не заклања директно 

дневно осунчање дуже од половине трајања 

директног осунчања.  

У циљу заштите суседних објеката, 

гледано и кроз однос према простору суседних 

парцела, планирани објекти, нити њихови 

најистуренији делови својим положајем 

(рачунајући и ваздушни и подземни простор) не 

смеју прелазити границу суседних парцела. 

2.2.4. Правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката на простору 

плана 

Сви постојећи објекти препознати у 

обухвату плана, без обзира да ли су премашили 

параметре градње задате планом, уколико не 

задиру у планирану регулативу, могу да се задрже.  

Све постојеће објекте је потребно ускладити са 

условима обликовања који су задати планом.  

Постојећи објекти изграђени на парцелама 

мањим од планом дефинисаних површина 

минималне парцеле, могу се задржати као такви уз 

могућност текућег одржавања, адаптација, 

санације и реконструкције, односно, на њима су 

дозвољене интервенције у постојећем габариту и 

волумену објекта. За интервенције у погледу 

доградње потребно је формирати парцелу у складу 

са планом. 
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Постојећи објекти, који залазе у 

грађевинску линију, а не нарушавају регулативу, 

се  задржавају, а интервенције у погледу доградње 

су дозвољене и то:  

доградња у вертикалном габариту над основом 

читавог објекта, а у складу са задатим 

параметрима, 

доградња у хоризонталном габариту до 

дефинисане грађевинске линије, а у складу са 

задатим параметрима. 

Постојећи објекти који су постављени на 

мањим удаљеностима од границе суседне парцеле 

од оних задатих планом, могу се доградити до 

планом задатих параметара, с тим што се: 

при доградњи у вертикалном габариту (доградња 

је дозвољена над читавом основом објекта) отвори 

ка суседу могу планирати само са минималном 

висином парапета од 1,8 m. 

при доградњи у хоризонталном габариту, за 

дограђени део, мора се испоштовати услов за 

минималну удаљеност од границе суседне 

парцеле. 

На површинама где се налазе објекти чија 

је наслеђена намена супротна намени земљишта 

датој у овом плану, не може се дозволити даља 

изградња и ширење ове намене, већ само нужно 

текуће одржавање објеката, са тежњом прерастања 

у намену предвиђену овим планом. 

Постојећи објекти затечени у оквиру 

пољопривредних површина се као такви 

задржавају. На њима се могу вршити интервенције 

у постојећем габариту и волумену објекта. 

2.2.5. Општа правила за изградњу објеката 

Објекти у функцији пословања треба да су 

изграђени према функционалним, санитарним, 

техничко-технолошким и другим условима у 

зависности од врсте делатности, односно према 

важећим прописима за одређену намену или 

делатност. Стандардна светла висина пословних 

просторија не може бити мања од 3.0 m, односно 

треба да је у складу са прописима за обављање 

одређене врсте делатности.  

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 

нормативима 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.  

Кровне равни свих објеката у погледу 

нагиба кровних равни треба да су решене 

тако да се одвођење атмосферских вода са 

површина крова реши у сопствено двориште, 

односно усмери на уличну канализацију. 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмерити према другој парцели, односно 

објектима на суседним парцелама.  

У случају када за одвођење површинских 

вода не постоји нивелационо решење, површинске 

воде са парцеле одводе се слободним падом према 

риголама, односно према улици са најмањим 

падом од 1,5%. 

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, условљено је 

затвореном канализацоном мрежом прикљученом 

на уличну канализацију. 

У случају изградње гараже у сутерену 

објекта, пад рампе за приступ гаражи 

оријентисан је према објекту, а одвођење 

површинских вода решава се дренажом или на 

други погодан начин. Одвођење површинских 

вода са рампе изведене за већи број гаража 

планираних у сутерену објекта обавезно решавати 

канализационом мрежом прикљученом на уличну 

канализацију.  

Јавни простор улице се не може користити 

за обављање делатности (складиштење материјала 

и сл.) нити за паркирање тешких возила, већ се у 

ту сврху мора организовати и уредити простор у 

оквиру парцеле уколико за то постоје просторни 

услови. 

Одлагање отпада врши се у одговарајуће 

посуде у сопственом дворишту, односно у 

контејнерима смештеним на погодним локацијама 

у склопу парцеле или у одговарајућим 

просторијама у објекту, а у складу са прописима за 

објекте одређене намене, са одвожењем на градску 

депонију, организовано и путем надлежног 

комуналног предузећа које ће дефинисати 

динамику прикупљања и одношења отпада. 
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2.2.6. Услови за архитектонско и 

естетско обликовање објеката 

Грађење објеката у зони у погледу 

архитектонског обликовања вршити у складу са 

планираном наменом, уз примену боја, 

архитектонских и декоративних елемената у 

обликовању фасада на начин којим ће објекат у 

простору и окружењу образовати усаглашену, 

естетски обликовану целину.  

Максимална висина надзитка на ободним 

зидовима уколико се организује поткровље је 1.60 

m (рачунајући од коте пода поткровне етаже до 

тачке прелома кровне косине).  

За грађење објеката користити атестиране 

грађевинске материјале. На објектима извести 

кровне конструкције које образују косе кровне 

равни–коси кров. Кровне равни обликовати у 

складу са пропорцијама објекта. Кровни покривач 

одабрати у зависности од нагиба кровних равни. За 

осветљење просторија у поткровљу могу се 

извести лежећи или стојећи кровни прозори, 

пропорцијама и обликом усаглашени са објектом.  

Фасаде треба да су малтерисане и бојене 

одговарајућом бојом, или од фасадне опеке или 

комбиноване обраде, са употребом стакла, дрвета, 

разних фасадних облога, као равне површине или 

са испадима (лође, балкони, еркери и сл.) 

дозвољених величина за објекте у оквиру зоне 

породичног становања.  

Грађевински елементи (еркери, доксати, 

балкони, улазне надстрешнице са или без стубова, 

надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да 

пређу грађевинску линију (рачунајући од основног 

габарита објекта до хоризонталне пројекције 

испада) и то:  

на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 m, 

али укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља. 

на делу објекта према бочном дворишту претежно 

северне оријентације 0,60 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 

фасаде изнад приземља. 

на делу објекта према бочном дворишту претежно 

јужне оријентације 0,90 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 

фасаде изнад приземља; 

на делу објекта према задњем дворишту (најмањег 

растојања од стражње линије суседне грађевинске 

парцеле од 5,00 m) – 1,20 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% 

стражње фасаде изнад приземља. 

Испади већи од 1,20 m, а максимално до 

1,60 m могу се планирати на делу објекта према 

задњем дворишту вишем од 3,0 m.  

Отворене спољне степенице могу се 

постављати на објекат (предњи део) ако је 

грађевинска линија 3,0 m увучена у односу на 

регулациону линију и ако савлађују висину до 0,9 

m. Степенице којима се савладава висина преко 

0,90 m треба да се решавају унутар габарита 

објекта. 

Сви објекти се морају прилагодити 

постојећем амбијенту и традиционалним 

архитектонским вредностима. Такође, при 

изградњи објекте прилагодити микроклиматским 

условима, локалној архитектонској традицији и 

употребити карактеристичне природне 

материјале. 

2.2.7. Инжењерскогеолошки услови за 

изградњу објеката 

Сеизмичност терена  

За потребе сагледавања сеизмичког 

хазарда на локацији за План детаљне регулације за 

део насељеног места Трнава израђене су: 

Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5 
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Карта сеизмичког хазарда за повратни 

период од 475 година, по параметру максималног 

хоризонаталног убрзања PGA на основној стени 

(vs=800m/s) 

 

 

Карта сеизмичког хазарда за повратни 

период од 475 година на површини терена 

 

 

 

Табела нумеричких вредности сеизмичког 

хазарда за повратни период од 475 година, по 

параметру максималног хоризонаталног убрзања 

PGA на основној стени (vs=800m/s) 

 

Табела епицентара земљотреса који се 

налазе на предметној локацији 

 

 

 

2.2.8. Услови за прикључење објеката на 

комуналну инфраструктуру 

2.2.8.1. Хидротехничка инфраструктура 

Сваки објекат се прикључује на јавну 

водоводну и канализациону мрежу након њене 

изградње. Предвидети водомер за сваког 

потрошача засебно. Водомер се смешта у 

прописно водомерно окно. 

У случају да се на једној парцели смешта 

више потрошача (занатство, производња и сл) 

предвидети водомере за сваког потрошача 

посебно, а све водомере сместити у 

једноводомерно окно. Обе мреже се могу полагати 

у исти ров. Канализациона инфраструктура мора 

да покрива простор читаве грађевинске зоне. 

Прикључење на јавну канализациону мрежу 

вршити по могућности у ревизиона окна. 

Дно прикључног канала (кућног 

прикључка) мора бити издигнуто од коте дна 

сабирног канала (по могућности прикључивати се 

у горњу трећину). 
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Одвођење атмосферских вода са локације 

решити изградњом атмосферске канализације са 

испуштањем атмосферске воде у Трнавску реку и 

Западну Мораву. 

2.2.8.2. Електроенергетска и ТТ 

инфраструктура 

Сви планирани објекти на простору плана 

се прикључују на електроенергетску и ТТ мрежу  

према важећим техничким прописима и 

стандардима као и према условима надлежних 

предузећа ЕПС Снабдевање Београд, и предузећа 

Телеком Србија. 

2.2.8.3. Термотехничка инфраструктура 

Сви планирани објекти на простору плана 

се прикључују на гасоводну мрежу  према 

важећим техничким прописима и стандардима као 

и према условима надлежних предузећа 

СРБИЈАГАС-Нови сад, Извршна Јединица Чачак. 

Сваки објекат треба да се прикључи на гасну 

мрежу преко свог КМРС-а (кућни 

мернорегулациони сет) одговарајућег капацитета 

(проток и притисак гаса), а све према топлотном 

конзуму објекта и условима испоручиоца гаса. 

Сви подаци дати овим решењем су 

оријентациони и служиће као основа за израду 

главних пројеката гасних инсталација. 

2.2.9. Правила за изградњу површина јавне 

намене – саобраћајне и зелене површине 

2.2.9.1. Правила изградње саобраћајне мреже 

Саобраћајно решење - геометрију 

саобраћајница радити на основу графичког 

прилога где су дати сви елементи за обележавање: 

радијуси кривина, радијуси на раскрсницама, 

попречни профили, као и координате пресечних 

тачака и темена хоризонталних кривина. 

Приликом израде главних пројеката могућа су 

мања одступања трасе у смислу усклађивања са 

постојећим стањем.  

За саобраћајнице  које су у обухвату овог 

ПДР-а важе  услови директно из Плана уз израду 

пројекта парцелације за предметну саобраћајницу. 

Треба се придржавати следећих 

пројектантских и планерских правила: 

Проширење државног пута у обухвату 

плана пројектовати за рачунску брзину од мин 60-

40км/х. Овај ранг саобраћајница треба да оствари 

безбедан проток моторног, како унутрашњег, тако 

и транзитног саобраћаја, као и безбедно кретање 

пешака.  

- Општински пут и улице из секундарне мреже 

пројектовати за рачунску брзину од 30км/х до 

40км/х и са максималним подужним нагибом од 

12% (14%) 

Секундарне-приступне саобраћајнице 

треба пројектовати тако да имају основну 

функцију остваривања колског прилаза објектима 

у окружењу уз приоритетно остваривање: 

безбедног кретања пешака, минималног нивоа 

буке (без транзитног саобраћаја), безбедне игре 

деце  и шетњу на контактним површинама. 

Нивои укрштања: I ДРЖАВНИ ПУТ II 

А реда, број 179 са осталим саобраћајницама – 

површински, са и без светлосне контроле, а  према 

условима ЈП «Путеви Србије» 

         II ОСТАЛЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - 

површински, са и без светлосне контроле; 

- Приликом израде главних пројеката саставни 

део је пројекат саобраћајне сигнализације и 

опреме. 

- Примарне саобраћајнице пројектовати са 

минималном ширином коловоза од 7,0m, са 

носивошћу коловоза за средњи саобраћај са 

једностраним нагибом (уколико није другачије 

одређено техничком документацијом) и са 

припадајућим елементима за рачунску брзину 

од мин 40 km/h; 

- Секундарне саобраћајнице пројектовати са 

ширином коловоза минимум 5.0 m за 

двосмерни саобраћај примењивати унутрашње 

радијусе кривина од мин 6m (5.5m), где се 

обезбеђује проточност саобраћаја због 

противпожарних услова; 

- Реализацију нових саобраћајница унутар 

блокова у случају да се ради о јавним 

саобраћајницама изводити на основу 

локацијских услова у складу са елементима 

овог плана, а у случају да се ради о интерним 

саобраћајницама могућа је разрада пројектом 

препарцелације, којим ће се ближе просторно 

дефинисати пружање трасе, регулациона 

ширина и експлоатационо технички елементи 

саобраћајнице. 

Регулација: 

- Регулационе линије са својим елементима за 

обележавање представљају основне елементе за 

дефинисање саобраћајне мреже. У оквиру 

регулације  дато је техничко решење трасе. На 

овај начин је омогућено да се даљом разрадом 

решења трасе, кроз техничку документацију, 

унапреде поједина решења дата у плану, уз 

обавезујући број планираних саобраћајних 

трака. 

- Регулациона ширина новопланираних улица и 

улица које се дограђују, утврђена је у складу са 

рангом саобраћајница и потребама смештаја 
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планиране саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре. 

- Планирана регулација Улице Ђакона Авакума / 

државног пута  II А реда, број 179 на деоници у 

захвату плана је на појединим местима шира од 

катастарске парцеле овог државног правца и 

заузима делове приватних катастарских 

парцела у контакту. Ови делови катастарских 

парцела Планом су предвиђени као земљиште 

јавне намене – у власништву града. 

- Главни колски прилази државном путу (Улица 

Задругарска- ОП123-27 и Улица Пријепољска) 

дати су са коловозом ширине 6.0м, а остали 

колски прилази који ће  функцинисати по 

принципу улив-излив, без левих скретања, 

планирани су са ширином коловоза од 4-5.5м у 

складу са просторним ограничењима.    

-  Елементи попречног профила саобраћајница 

унутар регулацине ширине нису обавезујући, и 

могу се мењати кроз даљу разраду техничке 

документације. 

2.2.9.2. Правила изградње површина за 

паркирање 

Јавни паркинзи су планирани уз све јавне 

садржаје у оквиру граница Плана. У самом центру 

овог приградског насеља за потребе здравствене 

станице, дечјег вртића, спортских садржаја и сл. 

планирано је 60 јавних паркинг места за путничке 

аутомобиле. Осим тога за остале објекте јавне 

намене паркирање путничких аутомобила може се 

решити у оквиру самих грађевинских парцела 

према нормативима за овакве врсте објеката (нпр. 

за школу или Дом културе).  

Улично паркирање у профилима 

проточних саобраћајница омогућити испред 

објеката са краткотрајном посетом, уз изградњу 

коловозних проширења-ниша или у оквиру 

коловоза саобраћајница, уколико постоје 

просторне могућности.  

*Нормативи за планирање паркирања 

Планирани објекти своје потребе за 

стационирањем возила ће 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:      

  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 

- Спортски објекти    

  1ПМ  на   10-14 гледалаца 

- Верски објекти     

  1ПМ  на  20 m2 БРГП 

- Бископ, дом културе    

  1ПМ  на  5-10 седишта 

- Поште                                  

 1ПМ  на 150 м2 

- Основне школе:                  

 1 ПМ по учионици или 1 ПМ/на 10 

запослених радника  

- Дечја установа:                   

  2 ПМ по групи  

- Здравствене установе:       

 1 ПМ/на 70 м2 корисне површине  

Гараже породичних објеката планирају се у 

или испод објекта у габариту, подземно изван 

габарита објекта или надземно на грађевинској 

парцели ако су испуњени сви остали услови.  

2.2.9.3. Правила градње коловоза, колско-

пешачких стаза и паркинга 

- У условима и пројектима, изградњу коловоза 

планирати од савремених материјала и са 

савременим коловозним конструкцијама према 

важећим стандардима са застором од асфалта, 

калдрме или камених плоча у зависности од 

решења пројектанта. 

- Коловозну конструкцију потребно је 

прилагодити рангу саобраћајнице и потребном 

осовинском оптерећењу и датим важећим 

стандардима и законима 

- Нивелета коловоза мора бити прилагођена 

датом нивелационом решењу, постојећем 

терену и изграђеном коловозу са којим се 

повезује планирани коловоз. 

- Максимални подужни нагиб саобраћајница 

примарне мреже може да буде до 8%. У случају 

секундарних саобраћајница-приступних улица, 

максимални нагиби иду до 12 % (14%),  

- Вертикална заобљења нивелете извести 

зависно од ранга саобраћајнице, односно 

рачунске брзине 

- Саобраћајнице пројектовати са једностраним 

попречним нагибом од 2% (за коловоз у 

правцу). За коловозе у кривини максимални 

попречни нагиб је 6%. Све паркинге радити са 

попречним нагибом 2%-4% према коловозу. 
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- Оивичење коловоза радити од бетонских 

ивичњака 18/24цм. На улазима у дворишта и на 

прелазима оивичења радити од упуштених 

(оборених) ивичњака и рампама прописаним за 

хендикепирана лица. 

- Тротоаре, посебне пешачке или бициклистичке 

стазе радити са застором од бетонских 

полигоналних плоча, бетона или неког другог 

материјала по избору пројектанта.  

-  Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази и 

друге површине у оквиру улица, по којима се 

крећу и лица са посебним потребама у простору 

треба да су међусобно повезани и прилагођени 

за неометано кретање. Нагиби не могу бити 

већи од 5%  (1:20), a изузетно 8,3% (1:12). 

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и 

пешачких стаза управно на правац кретања 

износи 2%.  

- Приликом планирања и пројектовања 

површина и објеката јавне намене (тротоари и 

пешачке стазе, пешачки прелази, стајалишта 

јавног превоза, прилази до објеката 

хоризонталне и вертикалне комуникације у 

јавним и стамбеним објектима) 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. 

гласник РС”, бр. 22/15), као и осталим важећим 

прописима, нормативима и стандардима који 

регулишу ову област.  

- За приступ и кретање инвалидних лица, 

неопходно је предвидети стазе са рампама на 

местима денивелације између разних 

категорија саобраћајних површина. 

- Зеленило дуж саобраћајница формирати тако да 

не омета прегледност и не угрожава безбедност 

саобраћаја. Власник земљишта, које се налази у 

зони потребне прегледности, дужан је да на 

захтев управљача јавног пута, уклони засаде, 

дрвеће и ограде и тако обезбеди прегледност.  

- Коловозну конструкцију за све саобраћајнице 

срачунати на основу ранга саобраћајнице, 

односно претпостављеног саобраћајног 

оптерећења за период од 20 год. и геолошко-

геомеханичког елабората из којег се види 

носивост постељице природног терена. 

- Све елементе попречног профила који се 

међусобно функционално разликују одвојити 

одговарајућим елементима, као и поставити 

одговарајућу саобраћајну сигнализацију 

(хоризонтална и вертикална). 

- Препоручене су регулационе ширине за:  

тротоаре и пешачке стазе ........................ 1,5 м  

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

бициклистичке стазе двосмерне .......... 2,0 -3,5м  

- 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).  

Услови за објекте друмског саобраћаја 

Регулациони простор свих саобраћајница мора 

служити искључиво основној намени - 

неометаном одвијању јавног, комуналног, 

снабдевачког, индивидуалног и пешачког 

саобраћаја, као и за смештај комуналних 

инсталација. 

Грађевинска линија јавног пута (рачунајући од 

спољне ивице планираног профила 

саобраћајнице): 

1) Државни пут II А реда, број 179/ Улица Ђакона 

Авакума............................  5 метара 

2) Сабирне улице и остале саобраћајнице 

секундарне мреже.......................    5 (3м)  

Дуж јавних путева потребно је обезбедити 

инфраструктуру за прикупљање и контролисано 

одвођење атмосферских вода. 

Пре извођења саобраћајница извести све 

потребне уличне инсталације које су предвиђене 

планом, њихове трасе дефинисане пројектном 

документацијом, а налазе се у попречном 

профилу. 

ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА ПРИЛИКОМ 

ПЛАНИРАЊА ИНСТАЛАЦИЈА 

Постојећи објекти уз  Улицу Ђакона 

Авакума / државни пут  II А реда, број 179 који 

залазе у грађевинску линију, а не нарушавају 

регулацију, се  задржавају, а интервенције у 

погледу    доградње су дозвољене и то:  

- доградња у вертикалном габариту над основом 

читавог објекта, а у складу са задатим 

параметрима, 

- доградња у хоризонталном габариту до 

дефинисане грађевинске линије, а у складу са 

задатим параметрима. 

У заштитном појасу поред јавног пута, на 

основу члана 28, став 2, Закона о јавним путевима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 101/2005), може да се гради, 

односно поставља водовод, канализација, 

топлововод, железничка пруга и други слични 

објекти, као и телекомуникациони  и електро 

водови, инсталације, постројења и сл. по 
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претходно прибављеној сагласности управљача 

јавног пута, која садржи саобраћајно-техничке 

услове. 

Инсталације се могу планирати на КП које 

се воде као јавно добро путеви, својина Републике 

Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд 

води као корисник или правни следбеник 

корисника. 

Траса инсталација мора се пројектно 

усагласити са постојећим инсталацијама поред и 

испод јавног пута. 

Нове инсталације се не могу планирати у 

коловозу државног пута. 

Укрштања са јавним путем предвидети 

искључиво механичким подбушивањем испод 

трупа пута, управно на пут, у прописаној 

заштитној цеви. 

Заштитна цев мора бити пројектована у 

целој дужини између крајњих тачака попречног 

профила (изузетно спољна ивица коловоза), 

увећана за по 3,0м' са сваке стране. 

Минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви од најниже коте коловоза до 

горње коте заштитне цеви износи 1,50м'. 

Минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви испод путног канала за 

одводњавање (постојећег или планираног) од коте 

дна канала до горње коте заштитне цеви, износи 

1,2м'. 

Коначне трасе свих постојећих и 

планираних инсталација дефинисати пројектном 

документацијом реконструкције Улице ђакона 

Авакума/ државног пута  II А реда, број 179  

2.2.9.4. Правила за изградњу и уређење јавних 

зелених површина 

Приликом озелењавања обавезан услов је:  

- Растојање између дрворедних садница од 5 – 

10м, 

- мин.висина саднице   2,5-3м, 

- мин.обим саднице на висини 1м од 10 – 15цм, 

- мин.висина стабла до крошње, без грана, 2 - 

2.2м ,           

- отвори на плочницима за садна места мин. 

1,0x1,0м (за садњу на плочницима), 

- обезбедити заштитне ограде за саднице, 

- при избору врста за улично зеленило треба 

водити рачуна да осим декоративних својстава 

буду прилагођене условима раста у уличном 

профилу (отпорност на збијеност тла, водни 

капацитет земљишта, прашину, гасове и сл.). 

- предвидети осветљење зелених површина, 

- предвидети систем за заливање зелених 

површина 

- предвидети одржавање зелене површине. 

На местима где је предвиђена ова категорија 

зеленила, а где просторне и организационе 

могућности то не дозвољавају, озелењавање 

вршити у партеру на следећи начин:  

- партерним зеленилом, перенама и нижим 

врстама чија висина не прелази висину од 

50цм, које не ометају визуре, 

- уношењем вртно–архитектонских елемената 

(скулптура, фонтана, чесми и сл.) у 

комбинацији са зеленилом и сл. 

2.2.10. Правила за изградњу мреже и објеката 

јавне инфраструктуре 

2.2.10.1. Правила за изградњу водоводне и 

канализационе мреже  

Снабдевање водом предвидети путем 

постојеће водоводне мреже до изградње  нове 

секундарне водоводне мреже према датом решењу 

датом на графичком прилогу. Предвидети водомер 

за сваког потрошача посебно у складу са важећим 

локалним прописима. Одвођење употребљених 

вода из постојећих и планираних објеката на 

предметном простору решити затвореном 

канализационом мрежом. Систем каналисања је 

сепаратни.  

Забрањено је упуштање непречишћених 

или делимично пречишћених вода у Трнавску реку 

и Западну Мораву. Одвођење атмосферских вода 

на предметној локацији решити одвођењем у 

Трнавску реку и Западну Мораву. Дубина 

укопавања код водоводне мреже мора обезбедити 

мин.1,0 м слоја земље изнад цеви, а код 

канализационе мреже мин. 0,8 м. Септичке јаме 

које су планиране су од водонепропусног бетона. 

Са спољашне стране је потребно урадити хидро 

изолацију.  

2.2.10.2. Правила за изградњу 

електроенергетске мреже 

Целокупну електроенергетску мрежу 

градити на основу главних пројеката у складу са 

важећим прописима. 

Трафо станице градити као самостојеће 

монтажно бетонске објекте, за рад на 10kV 

напонском нивоу.  

Положај МБТ у односу на суседне парцеле 

мин 1.5м, а у односу на јавне површине у складу са 

датим грађевинским линијама. 

До ТС 10/0,4 кV потребно је обезбедити 

приступни пут минималне ширине 3 м од најближе 

јавне саобраћајнице за приступ теренског возила. 

До ТС 10/0,4 кV свих врста, прикључне 10 

кV-не и 1 кV-не електроенергетске водове 
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изводити само у виду подземних 

електроенергетских водова. 

Типске објекте 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. 

Каблове полагати где год је могуђе у 

зелене површине поред саобрађајница или 

пешачких стаза или у тротоаре где исти постоје. 

каблове полагати  на 0.5м од пешачких стаза и на 

1м од коловоза. каблове полагати на најмањој 

дубини 0.8м. 

Полагање каблова вршити на удаљености 1 

метар од темеља објекта. При преласку испод 

саобраћајница кабал мора бити постављен под 

правим углом и постављен кроз заштитну цев.  

При укрштаљу са другим врстама 

инсталација обавезно се придржавати важећих 

прописа о међусобном растојању између 

различитих врста инсталација и то да при 

паралелном вођењу енергетских и 

телекомуникационих каблова најмање растојање 

мора бити 0.5м за каблове напона до 10kV односно 

1м за каблове напонског нивоа преко 10kV. Угао 

укрштања инсталација мора да буде 90 степени 

односно под правим углом. 

При паралелном полагању  енергетских 

каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему 

хоризонтално растојање мора бити веће од 0.5м. 

Није дозвољено електроенергетског кабла изнад 

или испод цеви водовода или канализације. При 

укрштању електроенергетских каблова са 

гасоводом вертикално растојање мора бити веће од 

0.3м, а при приближавању и паралелном вођењу 

0.5м. 

Светиљке за јавно осветљење поставити на 

расветне стубове одговарајуће висине. Избор 

светиљки и извора светла извести према 

фотометриском прорачуну и захтеву која се 

површина осветљава. Придржавати се 

класификације и свега што је већ дато у тексту 

јавног осветљења а који је саставни део овог плана.  

Објекти трансформаторских станица, у 

оквиру постојећег габарита, могу претрпети 

замену постојеће опреме и каблова новом опремом 

и кабловима већег капацитета. 

2.2.10.3. Правила за изградњу 

телекомуникационе мреже 

Целокупну ТК мрежу градити на основу 

главних пројеката у складу са важећим законским 

прописима. 

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 удаљених 

претплатничких јединица ACCSESS опреме, 

концентрације приступне мреже, WLL опреме, 

АТЦ, КДС опреме, радио и TВ опреме (у даљем 

тексту објекти за смештај телекомуникационе 

опреме) у блоковима у којима је претежна намена 

становање великих густина (колективне градње) 

могу се градити у оквиру објеката, на слободном 

простору у оквиру блока или испод јавних 

површина. 

Надземни објекат за смештај 

телекомуникационе опреме може бити монтажни 

или зидани. 

Објекти за смештај телекомуникационе 

опреме у зонама мешовите намене могу се градити 

у оквиру објеката, у зеленим површинама или на 

слободном простору у оквиру блока. 

Надземни објекат за смештај 

телекомуникационе опреме може бити монтажни 

или зидани. 

Објекти за смештај телекомуникационе 

опреме у зонама становања средњих и малих 

густина (индивидуално становање) могу се 

градити у оквиру објеката, на грађевинској 

парцели. 

Приземни објекат може бити монтажни 

или зидани. 

Објекти за смештај телекомуникационе 

опреме у оквиру објекта  може се градити на 

основу пријаве радова, а објекти на грађевинској 

парцели  могу се градити на основу одобрења за 

градњу.  

Објекти за смештај телекомуникационе 

опреме у оквиру објекта  може се градити на 

основу пријаве радова, а објекти на грађевинској 

парцели  могу се градити на основу одобрења за 

градњу.  

Објекти за смештај телекомуникационе 

опреме у зонама зелених јавних површина граде се 

као подземни или изузетно као приземни објекти.     

Објекат за смештај телекомуникационе 

опреме мора да има положај такав да не угрожава 

прегледност, безбедност и сигурност кретања свих 

учесника у саобраћају. 

До објекта за смештај телекомуникационе 

опреме потребно је обезбедити приступни пут 

минималне ширине 3 м од најближе јавне 

саобраћајнице. 
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За постављање објеката за смештај 

телекомуникационе опреме у постојећи објекат 

потребно је прибавити сагласност власника-

корисника станова или пословног простора. За 

прислањање објекта за смештај 

телекомуникационе опреме уз постојећи објекат 

потребно је прибавити сагласност власника-

корисника станова или пословног простора чији се 

прозорски отвори налазе на страни зграде уз коју 

се поставља телекомуникациони објекат. 

На подручју дефинисаном границама овог 

плана нова телекомуникациона мрежа 

(транспортна, приступна, КДС и остала мрежа) 

изводи се обавезно као подземна. 

ТК мрежа ће се у потпуности градити као 

подземно. ТК каблове полагати у претходно 

изграђену кабловску ТК канализацију или у ров 

самостално у једној цеви или  заједно са 

постојећим ТК водовима. 

У тротоарима постављати кабловску ТК 

канализацију од најмање четири ПВЦ цеви 

пречника 110мм. Саставни део кабловске ТК 

канализације биће и кабловска ТК окна. Кабловска 

ТК окна градити где је год могуће у тротоару или 

меком терену. Уколико се исти морају градити у 

коловозу извршити ојачавање окна и поставити 

шахте са тешким поклопцем.  

Једну ПВЦ цев резервисати за потребе 

КДС система(кабловску телевизију).  

Телекомуникациону кабловску  мрежу 

полагати у уличним зеленим површинама 

(удаљеност од високог растиња најмање 1.5 

метара) поред саобраћајница на растојању не 

мањем од 1 метра од саобраћајница или у 

тротоарима. Дубина полагања каблова не сме бити 

мања од 1 метра. 

Укрштање каблова са саобраћајницама 

мора бити под правим углом постављањем ПВЦ 

цеви кроз које се полажу каблови. При паралелном 

вођењу са енергетским кабловима најмање 

растојање мора бити 0.5м за каблове напонског 

нивоа до 10кВ и један метар за каблове напонског 

нивоа преко 10кВ. При укрштању  са 

инсталацијама водовода и канализације, при 

паралелном вођењу међусобно растојање мора 

бити 0.6м а при укрштању растојање мора бити 

најмање 0.5м.  За инсталацију гасовода растојање 

при укрштању мора бити веће од 0.5 метара, а при 

паралелном вођењу и приближавању каблова 

растојање мора бити најмање 0.6 метара.  

Растојање телекомуникационе инсталације 

од темеља енергетског стуба мора бити 0.8м  а не 

мање од 0.3м ако је телекомуникациони кабловски 

вод механички заштићен. 

На местима где је већа концентрација 

телекомуникационих водова обавезно се гради 

телекомуникациона канализација. 

Телекомуникациони водови који 

припадају мрежама једног телекомуникационог 

система могу да се постављају и кроз заштитне 

цеви и канализацију других телекомуникационих 

инфраструктурних система, уз сагласност 

надлежног предузећа. 

Подземни телекомуникациони водови и 

телекомуникационе канализације постављају се 

испод  јавних површина (тротоарски простор, 

слободне површине, зелене површине, пешачке 

стазе, паркинг простор и изузетно саобраћајнице) 

и на грађевинским парцелама уз сагласност 

власника-корисника. 

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. 

Телекомуникациони водови који 

припадају мрежи једног телекомуникационог 

система могу да се постављају и кроз заштитне 

цеви и канализацију другог телекомуникационог 

инфраструктурног система, уз сагласност 

надлежног предузећа. 

Подземни ТТ водови мреже мобилне 

телефоније полажу се у ров одговарајућих 

димензија према важећим техничким прописима 

за полагање ТТ каблова 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 из ове 

области. 

Подземни телекомуникациони водови 

полажу се у ров ширине 0.4м и на дубини 0.8м до 

1м према важећим техничким прописима за 

полагање ТТ каблова у ров. 

Минимални размаци при укрштању и 

паралелном вођењу ТТ инсталације са осталим 
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инсталацијама износи: за водоводне цеви при 

параленом вођењу 0.6м, а при укрштању 0.5м, за 

канализационе цеви код укрштања 0.5м а при 

паралелном вођењу 0.5м; растојање од 

регулационе линије 0.5м, при паралелном вођењу 

са енергетским кабловима до 10kV износи 1м, а 

при укрштању 0.5м. 

Максимални ниво буке у случају објеката 

за смештај телекомуникационе опреме (фиксне 

телефоније, мобилне телефоније, радио и ТВ 

опреме, информатичких система,...) је 40 dB дању, 

односно 35 dB ноћу. 

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 мешовитим блоковима могу се градити у 

оквиру објеката, у зеленим површинама или на 

слободном простору у оквиру блока. У оквиру 

блока ови објекти могу да се граде као подземни 

или надземни објекти. Надземни објекти за 

смештај телекомуникационе опреме могу 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 малих густина 

становања(индивидуални објекти) могу се градити 

у оквиру објеката, на грађевинској парцели. 

У оквиру блока објекти могу да се граде 

као приземни објекти или објекти на стубу. 

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 зелених јавних површина граде се 

као подземни или изузетно као приземни објекти. 

Објекти се могу градити на основу 

Одобрења за градњу. 

Надземни објекат за смештај мобилне 

телекомуникационе опреме и антенских стубова са 

антенама поставља се на комплекс максималне 

површине од 100 м2. Комплекс мора бити ограђен 

и око њега нема заштитне зоне. 

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. 

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 подземни приступни 

водови обавезно се граде у виду 

телекомуникационе канализације. 

2.2.10.4. Правила за изградњу термотехничке 

инфраструктуре 

Дистрибутивна гасоводна мрежа је од 

полиетиленских цеви радног притиска до 4 bara.  

Гасовод водити подземно положен у ровове 

потребних димензија, у тротоару и то што ближе 

регулационој линији. 

При паралелном вођењу дистrибутивног 

гасовода са подземним водовима, минимално 

светло растојање износи 40 cm. При укрштању 

гасовода са подземним водовима, минимално 

светло растојање износи 20 cm, а при вођењу 

гасовода поред темеља 1.0 m. 

Дубина укопавања дистрибутивног 

гасовода износи од 0.6 до 1.0 m у зависности од 

услова терена. Минимална дубина укопавања при 

укрштању са путевима и улицама износи 1.0 m. 

Укрштање дистрибутивног гасовода са 

саобраћајницама врши се полагањем гасовода у 

заштитну цев односно канал. 

При изради техничке документације у 

свему се придржавати Правилника о условима за 

несметану и безбедну дистрибуцију природног 

гаса гасоводима до 16 bara, („Сл. гласник РС“, бр. 

86/2015). 

Према овом Правилнику минимална 

дозвољена растојања спољне ивице челичних и ПЕ 

гасовода за максимални радни притисак до 4 bara 

са другим гасоводима, инфраструктрним и другим 

објектима су према члану 4 став 2 дати у доњој 

табели 

 Минимално дозвољено 

растојање (m) 

укрштање Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0.2 0.4 

Од гасовода до водовода и 

канализације 
0.2 0.4 

Од гасовода до вреловода и 

топловода 
0.3 0.5 

Од гасовода до проходних 

канала вреловода и 
топловода 

0.5 1.0 
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Од гасовода до 

нисконапонских и 
високонапонских ел.каблова 

0.2 0.4 

Од гасовода до 

телекомуникационих и 
оптичких каблова 

0.2 0.4 

Од гасовода до водова 

хемијске индустрије и 

технолошких флуида 

0.2 0.6 

Од гасовода до резервоара* и 

других извора опасности 

станице за снабдевањем 

горивом превозних средстава 

у друмском саобраћају, 

мањих пловила, мањих 

привредних и спортских 
ваздухоплова 

- 5.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих и горивих 

течности укупног капацитета 
највише 3 m3 

- 3.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих и горивих 

течности укупног капацитета 

више од 3 m3, а највише 100 
m3 

- 6.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих и горивих 

течности укупног капацитета 
преко 100 m3 

- 15.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих гасова укупног 
капацитета највише 10 m3 

- 5.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих гасова укупног 

капацитета од 10 m3 и 
највише 60 m3 

- 10.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих гасова укупног 

капацитета преко 60 m3 

 15.0 

Од гасовода до шахтова и 

канала 
0.2 0.3 

Од гасовода до високог 

зеленила 
- 1.5 

*растојање се мери од габарита резервоара 

Минимална хоризонтална растојања 

подземних гасовода од надземне електро мреже и 

стубова далековода су чланом 5 Правилника дати 

у следећој табели 

 

 Минимално растојање 

Називни напон при укрштању  

(m) 

при паралелном 

вођењу (m) 

1 kV ≥ U  1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV  5 10 

35 kV < U  10 15 

Минимално хоризонтално растојање 

рачуна се од темеља стуба далековода, при чему се 

не сме угрозити и стабилност стуба. 

Приликом укрштања гасовод се по правилу 

поставља изнад канализације. Уколико се мора 

поставити испод, неопходно је применити додатне 

мере ради спречавања евентуалног продора гаса у 

канализацију. 

Постављање регулационог сета у складу са 

Правилником о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 

bara. 

Правила грађења гасоводне инфраструктуре 

На простору овог Плана, правила грађења 

гасоводне инфраструктуре односе се на изградњу  

гасовода од полиетиленских цеви за радни 

притисак до 4 bara. 

Гасовод 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. 

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. 

Mинимална дубина укопавања мора бити 

0.8 m. На краћим деоницама може се дозволити 

дубина укопавања мања од 0.8 m али не испод 0.6 

m. Под дубином укопавања подразумева се 
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минимално растојање између спољне површине 

цеви и нивоа терена. 

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 m. 

У изузетним случајевима вођење гасовода 

испод доводног канала, дубина укопавања не сме 

бити мања од 0.8 m. 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 m 

може се дозволити само ако се предвиђа заштита 

гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске 

плоче или на неки други одговарајући начин. 

Минимална дозвољена растојања цеви 

дистрибутивног гасовода од 4bara (од ближе ивице 

цеви до ближе ивице темеља) износи 2 m. Ово 

растојање може бити и мање уз предузимање 

повећаних заштитних мера (већа дебљина зида 

гасовода, квалитетнији материјал, постављање 

гасовода у заштитну цев, итд.) 

За укрштање гасовода јавним путем 

потребна је сагласност одговарајуће организације. 

Када се гасовод поставља испод јавних путева и 

када се укршта са јавним путевима, исти мора бити 

заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска 

плоча или друга одговарајућа заштита). 

При укрштању гасовода са јавним 

путевима гасовод се по правилу води под углом од 

90º у односу на осу јавног пута. Уколико то није 

могуће извести, дозвољена су одступања до угла 

од 60º. Укрштање гасовода са јавним путем под 

углом мањим од 60º може се дозволити само 

изузетно уз документовано образложење. 

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 m (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 m. 

 

2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату 

Плана детаљне регулације 

НАМЕНА 

Укупна 

површина 

коришћења 
(m2) 

Инд

екс 

зауз

ето-

сти 

Спратност БРГП 

    

ЗЕМЉИШТЕ  ИЗВАН   ГРАЂЕВИНСКОГ   ПОДРУЧЈА 

    

Пољопривредн

о земљиште 
123.944,46 / / / 

    

УКУПНО 

ИЗВАН 

ГРАЂЕВИНСК

ОГ 

ПОДРУЧЈА 

123.944,46 / / / 

    

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

    

Ц Е Л И Н А   1    

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање     

Зоне 

породичног 

становања 

приградског 

типа 

    

Блокови 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.12, 

1.19, 1.20, 1.21, 
1.23 и 1.24 

120.936,25 0,5 По+П+2 181.404,38 

Блокови 1.9, 

1.10, 1.11, 1.14, 

1.15, 1.16, 1.17, 

1.18, 1.22 и 
1.25 

149.550,70 0,35 По+П+1+Пк 157.028,24 

Зона 

породичног 

становања са 
окућницом 

    

Стамбени и 

пословни 

објекти 43.401,61 

0,25 По+П+1+Пк 32.551,21 

Економски 

објекти 
0,25 По+1+Т 10.850,40 

Зоне 

мешовитих 
намена 

79.109,26 0,5 По+П+2+Пк 158.218,52 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Зона водотока - 

Трнавска река 

8.038,90    

Зоне 

комуналних 
функција 

    

Трафостанице 67,38    

Саобраћајне 

површине 

80.936,85    

    

УКУПНО 
ЦЕЛИНА 1 

482.040,95 / / 540.052,7
4 
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Ц Е Л И Н А   2    

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање     

Зона 

породичног 

становања са 
окућницом 

    

Стамбени и 

пословни 
објекти 305.212,21 

0,25 По+П+1+Пк 228.909,16 

Економски 

објекти 
0,25 По+1+Т 78.303,05 

    

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Зона водотока - 

Трнавска река 
2.063,54    

Зона 

комуналних 
функција 

    

Трафостаница 81,25    

Саобраћајне 

површине 
34.227,73    

    

УКУПНО 

ЦЕЛИНА 2 
342.227,73 / / 305.212,21 

    

Ц Е Л И Н А   3    

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање  

Зоне 

породичног 

становања 

приградског 

типа 

 

Блокови  3.5 и 

3.10 
12.143,49 0,5 По+П+2 18.215,24 

Блокови  3.4, 

3.6, 3.7, 3.8, 
3.9, 3.11 и 3.16 

147.287,45 0,35 По+П+1+Пк 154.651,82 

Зона 

породичног 

становања са 
окућницом 

    

Стамбени, 

пословни и 

помоћни 
објекти 69.298,84 

0,25 По+П+1+Пк 51.974,13 

Економски 

објекти 
0,25 По+1+Т 17.324,71 

Зоне 

мешовитих 
намена 

23.464,61 0,5 По+П+2+Пк 46.929,22 

 

 

 

 

   

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Зоне 

комуналних 
функција 

    

Трафостанице 156,51    

Зона 

централних 
функција 

    

Основна школа 7.331,95 0,4 По+П+2 8.798,34 

Дечији вртић 3.056,73 0,4 По+П+2 3.668,08 

Дом културе 5.210,09 0,4 По+П+2 6.252,11 

Здравствена 

станица 
1.237,61 0,4 По+П+2 1.485,13 

Пешачка зона 1.250,46 / / / 

Зона спорта и 

рекреације 
12.340,96 0,5 По+П+1 12.340,96 

Зона водотока - 

Трнавска река 
4.786,91    

Саобраћајне 

површине  
39.391,26    

    

УКУПНО 

ЦЕЛИНА 3 
326.956,87 / / 321.639,73 

    

УКУПНО 

ГРАЂЕВИНСК
О ПОДРУЧЈЕ 

1.151.225,55 / / 1.166.904,68 

УКУПНО 1.275.170,01 / / 1.164.904,68 

У табели су дати максимални капацитети 

који се теоретски могу очекивати у оквиру 

предметног простора, а у складу са опредељеним 

површинама и задатим параметрима градње. 

2.2.12. Спровођење плана детаљне регулације 

План детаљне регулације представља основ за:  

- Издавање локацијских услова  

- Израду пројеката препарцелације и 

парцелације 

- Израду елабората геодетских радова за 

исправку граница суседних парцела и спајање 

две суседне парцеле истог власника 

Овим Планом није предвиђена израда 

урбанистичких пројеката, ни урбанистичко-

архитектонских конкурса. 

3. Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Чачка". 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 
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 275. 

На основу члана 4. став 3. и 13. став 1. 

Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“ број 88/11 и 104/16), члана 4. став 1. 

Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ 

број 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС) и члана 63. 

став 1. тачка 7) Статута града Чачка (»Службени 

лист града Чачка« 3/08, 8/13, 22/13, 15/15, 26/16 и 

11/18), 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је 

ОДЛУКУ  

О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се услови и начин 

обављања комуналне делатности управљања 

комуналним отпадом на територији града Чачка, 

права и обавезе вршиоца комуналне делатности и 

корисника услуга, обим и квалитет комуналних 

услуга, финансирање, начин вршења надзора над 

обављањем делатности управљања комуналним 

отпадом и друга питања која су од значаја за 

обављање делатности. 

  Члан 2. 

                     Комунална делатност управљања 

комуналним отпадом је сакупљање комуналног 

отпада, његово одвожење, третман и безбедно 

одлагање укључујући управљање, одржавање, 

санирање и затварање депонија, као и селекција 

секундарних сировина и одржавање, њихово 

складиштење и третман. 

Члан 3. 

 Поједини изрази употребљени у овој 

одлуци имају следеће значење: 

1) комунални отпад је отпад из домаћинстава 

(кућни отпад), као и други отпад који је због своје 

природе или састава сличан отпаду из 

домаћинстава; 

2) опасан отпад је отпад који по свом пореклу, 

саставу или концентрацији опасних материја може 

проузроковати опасност по животну средину и 

здравље људи и има најмање једну од опасних 

карактеристика утврђених посебним прописима, 

укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био 

или јесте упакован; 

3) неопасан отпад јесте отпад који нема 

карактеристике опасног отпада; 

4) комерцијални отпад је 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 

домаћинства и индустријског отпада; 

5) вртни отпад је биоразградиви отпад из вртова и 

башти (гране, лишће, дрвеће и слично) 

искључујући биоразградиви отпад из 

пољопривредних газдинстава;  

6) грађевински отпад је отпад који настаје у току 

грађевинских радова  који претходе грађењу 

објеката, као и отпад настао услед рушења или 

реконструкције објеката, а обухвата опасан и 

неопасан отпад од грађења и рушења; 

7) корисник услуге је свако физичко или правно 

лице које је власник или закупац стамбеног 

простора, пословног објекта односно простора или 

инвеститор грађевинских радова, на територији 

града Чачка; 

8) селекција (примарна и секундарна) отпада је 

сакупљање, транспорт и одвожење отпада по врсти 

ради третмана (рециклаже); 

9) примарна селекција отпада је прикупљање 

рециклабилног отпада непосредно на месту 

настајања од стране корисника у домаћинствима и 

објектима пословања; 

 10) секундарна селекција отпада је разврставање 

отпада прикупљеног примарном селекцијом, 

његово балирање, као и складиштење, до предаје 

оператеру на даљи третман, 

11) рециклабилни (суви) отпад je отпад који се 

може користити за рециклажу ради добијања 

сировина за производњу истог или другог 

производа (папир, картон и картонска амбалажа, 

метал, стакло, пластика, ПЕТ амбалажа и слично); 

12) нерециклабилни (мокри) отпад је отпад који се 

не може даље користити за рециклажу и који је 

потенцијално биоразградив (кухињски отпад, 

пепео свих врста и физиолошки отпад (пелене и 

хигијенски улошци); 

13) рециклажа је свака операција поновног 

искоришћавања којом се отпад прерађује у 

производ, материјале и супстанце без обзира да ли 

се користе за првобитну или другу намену, 

укључујући поновну производњу органских 

материјала, осим поновног искоришћења у 

енергетске сврхе и поновне прераде у материјале 

који су намењени за коришћење као гориво или за 

прекривање депонија;  

14) сакупљање отпада је прикупљање отпада, 

укључујући и прелиминарно разврставање и 
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прелиминарно складиштење отпада за потребе 

транспорта до постројења за управљање отпадом; 

15) трансфер станица је место до кога се отпад 

допрема и привремено складишти ради раздвајања 

или претовара пре транспорта на третман односно 

поновно искоришћавање или одлагање;  

16) центар за сакупљање отпада је место одређено 

одлуком града на које грађани доносе отпад и 

кабасти отпад (намештај и бела техника, 

баштенски отпад, материјал погодан за 

рециклажу, укључујући и опасан отпад из 

домаћинства); 

17) дивља депонија је место на коме се налазе 

неконтролисано одложене различите врсте отпада 

и које не испуњавају услове утврђене прописом 

којим се уређује одлагање отпада на депоније. 

Члан 4. 

 У комунални отпад, у смислу ове 

одлуке, спада:                      

1) кућни отпад који свакодневно настаје у 

домаћинствима и пословним просторима који се 

по својој величини може одлагати у типске посуде; 

2) комунални амбалажни отпад који настаје у 

домаћинствима и пословним просторијама од 

примарне и секундарне амбалаже, а који је сличан 

отпаду из домаћинстава у погледу његове природе 

и састава (папирна и картонска амбалажа, 

пластична, метална амбалажа и слично); 

3) комерцијални отпад;  

4) комунални кабасти отпад настао у 

домаћинствима, пословним просторијама и 

другим објектима који се по својој величини не 

може одлагати у типске посуде постављене на 

јавној површини (намештај, делови возила и 

бицикала, кућна опрема за станове као што су 

умиваоници, каде, делови столарије, прозори, 

врата и слично); 

5) вртни отпад. 

 

Члан 5. 

          Град Чачак уређује и обезбеђује обављање 

комуналне делатности управљања комуналним 

отпадом на територији града Чачка. 

        Управљање комуналним отпадом обавља се 

под условима и у складу са начелима одрживог 

развоја, ефикасног коришћења ресурса и смањења 

трошкова обављања делатности управљања 

комуналним отпадом. 

          Управљање комуналним отпадом обавља се 

у складу са овом одлуком, Локалним планом 

управљања отпадом на територији града Чачка, 

Регионалним планом управљања отпадом за 

општине Златиборског и Моравичког управног 

округа и законским прописима којима се уређује 

управљање отпадом и обављање комуналних 

делатности. 

II. НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

Члан 6. 

 Комуналну делатност управљања 

комуналним отпадом на територији града Чачка, 

осим насељеног места Мрчајеваца, обавља ЈАВНО 

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА КОМУНАЛАЦ, ЧАЧАК (у 

даљем тексту: Предузеће), које је град Чачак 

основао ради обављања наведене комуналне 

делатности.           

              Комуналну делатност управљања 

комуналним отпадом на територији насељеног 

места Мрчајевци обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ 

ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ 

(у даљем тексту: Предузеће), које је град Чачак 

основао ради обављања наведене комуналне 

делатности. 

                                   Члан 7. 

              Предузеће је дужно да сакупља комунални 

отпад, да га одвози до трансфер станице, да на 

трансфер станици изврши истовар ради даљег 

транспорта и даљег третмана на Регионалној 

санитарној депонији „Дубоко“, у складу са 

важећим прописима и овом одлуком.      

             Транспорт отпада од трансфер станице до 

Регионалне санитарне депоније „Дубоко“ врши 

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ. 

             Предузеће обавља комуналну делатност у 

складу са годишњим Програмом сакупљања 

комуналног отпада. Програмом сакупљања 

комуналног отпада утврђује се начин и распоред 

сакупљања комуналног отпада на територији града 

Чачка, а посебно означење делова града у којима 

се сакупљање отпада врши после обавезне 

примарне селекције отпада, означење делова града 

у којима се сакупљање отпада врши без примарне 

селекције отпада, распоред сакупљања отпада по 

улицама и времену одношења отпада, време и 

начин сакупљања комуналног кабастог и вртног 

отпада и слично. Програм за наредну годину 

доноси Надзорни одбор Предузећа и доставља га у 

року који је одређен законом и одлуком о 

оснивању Предузећа за достављање  годишњег 

програма пословања Скупштини града Чачка ради 

давања сагласности.   
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               Програм из става 3. овог члана сматра се 

донетим када на њега сагласност да Скупштина 

града Чачка. 

               Предузеће је дужно да Програм достави 

органу градске управе надлежном за инспекцијски 

надзор и да га објави на интернет страници 

Предузећа, у року од осам дана од доношења. 

Члан 8. 

               Комунални кућни отпад, комунални 

амбалажни отпад и комерцијални отпад из 

стамбених и пословних просторија прикупља се у 

типским посудама за одлагање комуналног отпада. 

               Комунални отпад из става 1. овог члана 

прикупља се из вишепородичних (колективних) 

стамбених објеката и пословних објеката, по 

правилу, у контејнерима запремине 1,1 m3, 5  m3, 7 

m3  и подземним контејнерима запремине 3 до 5 

m3, а из породичних (индивидуалних) стамбених 

објеката у типским пластичним посудама за 

комунални отпад, запремине од 120 до 240 литара. 

               Власници, односно корисници стамбеног 

или пословног простора који су дужни да врше 

примарну селекцију отпада добијени 

рециклабилни отпад прикупљају у пластичним 

кесама од 100 литара или пластичним посудама 

запремине од 120 до 240 литара.                           

          Селектовани рециклабилни комунални 

отпад може се скупљати и у специјализованим 

посудама запремине 1,1 m3 за селектовани отпад, 

као и у подземним контејнерима запремине 3 до 5 

m3, постављеним на јавним површинама. 

                                   Члан 9. 

           Сваки власник или корисник стамбеног или 

пословног простора дужан је да поседује 

одговарајућу типску посуду за одлагање 

комуналног отпада, у складу са чланом 8. ове 

Одлуке.                       

            Инвеститор вишепородичног стамбеног 

или стамбено-пословног објекта дужан је да 

набави типске посуде за одлагање комуналног 

отпада у броју који је одређен техничком 

документацијом за изградњу објекта, а одржавање 

и замену ових посуда врши Предузеће.        

           Власник новоизграђеног пословног објекта, 

као и мањег привременог монтажног објекта 

(киосци и слично), дужан је да набави посуде за 

одлагање комуналног отпада у броју који одреди 

Предузеће. 

             Власници, односно корисници породичних 

стамбених објеката дужни су да сами набаве 

најмање по једну типску пластичну канту за 

одлагање комуналног отпада, запремине 120 

литара и да је сами одржавају. 

              Предузеће бесплатно снабдева кориснике 

услуга пластичним кесама за сакупљање 

селектованог рециклабилног отпада и то приликом 

преузимања истог броја кеса испуњених 

селектованим отпадом.                  

             Уколико власник или корисник стамбеног 

или пословног простора не набави прописану 

посуду за одлагање комуналног отпада, комунални 

инспектор решењем ће наложити испуњење 

наведене обавезе.    

Члан 10. 

             Корисници услуге изношења комуналног 

отпада из области  привреде и ванпривреде чија 

површина пословног простора износи до 15.000 m2 

дужни су да обезбеде једну посуду за одлагање 

комуналног отпада од 5 m3 за сваких 3.000 m2 

пословног простора или адекватан број мањих 

посуда од 1,1 m3, 2,5 m3 или 3 m3.                    

           Корисници услуге изношења комуналног 

отпада из области  привреде и ванпривреде чија 

површина пословног простора на једној локацији 

износи преко 15.000 m2 дужни су да обезбеде једну 

посуду за одлагање комуналног отпада од 5 m3 за 

сваких 5.000 m2 пословног простора или адекватан 

број мањих посуда од 1,1 m3, 2,5 m3 или 3 m3.    

          Потребан број посуда из става 1. и 2. овог 

члана одређује решењем комунални инспектор на 

предлог Предузећа. 

Члан 11. 

            Инвеститор вишепородичног стамбеног 

или стамбено - пословног објекта дужан је да на 

грађевинској парцели за изградњу овог објекта 

обезбеди простор за постављање одговарајућег 

броја посуда за одлагање комуналног отпада, у 

складу са условима које изда Предузеће у 

поступку издавања локацијских услова за 

изградњу објекта. Постављање посуда за одлагање 

комуналног отпада на грађевинским парцелама на 

којима је изграђен стамбени или стамбено - 

пословни објекат врши се на основу грађевинске 

дозволе за изградњу објекта, чији саставни део је 

пројекат партерног уређења грађевинске парцеле 

са местом одређеним за постављање посуда за 

одлагање комуналног отпада.  

          Власник или корисник породичног 

стамбеног објекта дужан је да посуду за одлагање 
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комуналног отпада постави на својој грађевинској 

парцели на којој је изграђен објекат и то у 

дворишту објекта до улице, тако да посуде буду 

приступачне возилу за одвожење комуналног 

отпада. 

Члан 12. 

           Посуде за одлагање комуналног отпада 

постављају се на површинама јавне намене на 

основу Плана постављања посуда за одлагање 

комуналног отпада који доноси Надзорни одбор 

Предузећа, на предлог стручне комисије. 

           Стручну комисију из става 1. овог члана 

образује решењем градоначелник града Чачка, а 

сачињавају је представници ЈКП „Комуналац“ 

Чачак, ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, органа градске 

управе надлежног за комуналне послове, органа 

градске управе надлежног за инспекцијске послове 

и ЈП „Градац“  Чачак.    

         Стручна комисија о свом раду сачињава 

записник са предлогом места за постављање 

посуде за одлагање комуналног отпада и доставља 

га Надзорном одбору Предузећа.                    

         При одређивању места за постављање посуда 

за одлагање комуналног отпада стручна комисија 

и Надзорни одбор Предузећа посебно воде рачуна 

да се постављањем ових посуда не ремети режим 

колског и пешачког саобраћаја и норме заштите 

животне средине, као и да се посуде не постављају 

на главним водовима и чворовима канализације, 

ПТТ и електричним инсталацијама, у троугловима 

видљивости на раскрсницама улица и у 

непосредној близини споменика културе и других 

знаменитих обележја. 

          Места на којима се постављају посуде за 

одлагање комуналног отпада у блоковима зграда, 

када то место није одређено техничком 

документацијом за изградњу објекта, одређује се 

Планом постављања посуда за смеће. 

           Сабирна места на којима се постављају 

посуде за одлагање комуналног отпада у сеоским 

заједницама одређује се Планом постављања 

посуда за одлагање комуналног отпада, у сарадњи 

са саветом месне заједнице на чијој територији се 

посуде постављају.   

            Предузеће може у сеоским месним 

заједницама, у сарадњи са саветом месне заједнице 

на чијој територији се посуде постављају, 

одредити места за рециклажне платое, односно 

посебно уређена и ограђена места за одлагање 

рециклабилног и нерециклабилног комуналног 

отпада. 

              Предузеће је дужно да План постављања 

посуда за одлагање комуналног отпада донесе у 

аналогном и дигиталном облику, да га редовно 

ажурира и чува као документ трајне вредности. 

План се може допуњавати и мењати, зависно од 

потребе, на начин прописан за његово доношење. 

               Комунални инспектор може решењем 

наложити Предузећу или кориснику услуге 

повећање броја посуда за одлагање комуналног 

отпада или чешће изношење отпада због повећања 

количине отпада, као и поправку или замену 

оштећених или дотрајалих посуда за отпад.                                                                   

 Члан 13. 

          Предузеће је дужно да посуде за одлагање 

комуналног отпада из члана 8. ове одлуке празни у 

складу са Програмом сакупљања комуналног 

отпада, а најмање једном недељно. 

         Уколико корисници услуге имају потребу за 

чешћим изношењем комуналног отпада могу 

тражити ванредно сакупљање уз плаћање посебне 

накнаде за извршену услугу.                       

         Предузеће је дужно да обезбеди сакупљање 

комуналног кабастог отпада најмање два пута 

годишње из стамбених јединица без накнаде тако 

што ће преко средстава јавног информисања 

обавестити кориснике о местима за одлагање и 

начину одлагања такве врсте отпада. 

        Предузеће је дужно да једанпут месечно у 

пролетњем и јесењем периоду обезбеди 

сакупљање вртног отпада из стамбених и 

пословних објеката, тако што ће преко средстава 

јавног информисања обавестити кориснике о 

местима за одлагање и начину одлагања такве 

врсте отпада.  

          Предузеће је дужно да са површине јавне 

намене уклони комунални кабасти отпад, вртни 

отпад или други отпад остављен супротно 

одредбама ове одлуке о трошку лица које је овај 

отпад оставило, ако је то лице познато,  а ако се не 

може утврдити ко је отпад оставио, уклањање се 

врши о трошку града Чачка.  

Члан 14. 

           Предузеће је дужно да приликом сакупљања 

и одвожења отпада не расипа отпад, не подиже 

прашину, не шири непријетне мирисе и не ствара 

буку, не прља и не оштећује површине одређене за 

смештај посуда за одлагање комуналног отпада, 

као и да ове посуде врати на одређено место, а 

смеће расуто око посуде очисти. 

           Предузеће је дужно да места за смештај 

посуда за комунални отпад и посуде за комунални 

отпад повремено пере и дезинфикује и то: 

- у периоду од 1. новембра до 31. марта наредне 

године најмање једном у два месеца; 
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- у периоду од 31. марта до 1. новембра најмање 

једном месечно.   

Члан 15. 

              Корисници услуге одређени Програмом 

сакупљања комуналног отпада дужни су да на 

месту настајања комуналног отпада изврше 

његову примарну селекцију, односно раздвајање 

на рециклабилни (суви) и нерециклабилни (мокри) 

отпад. 

           Корисници услуге из става 1. овог члана 

дужни су да примарно селектовани рециклабилни 

отпад прикупљају у пластичне кесе или посуде за 

селектовани рециклабилни отпад одређене чланом 

8. став 3. и 4. ове одлуке. Корисници услуге дужни 

су да рециклабилни отпад прикупљен у пластичне 

кесе оставе у простору непосредно иза улазних 

врата у вишепородичну стамбену зграду, односно 

у непосредној близини улаза у двориште 

породичне зграде или локала.                         

                      

         Корисници услуге из става 1. овог члана 

дужни су да нерециклабилни отпад одложе у 

одговарајуће посуде за одлагање комуналног 

отпада из члана 8. став 2. ове одлуке. 

          Корисници услуге који се налазе на подручју 

на коме се не врши примарна селекција 

комуналног отпада дужни су да прикупљени отпад 

одложе у одговарајуће посуде за одлагање 

комуналног отпада из члана 8. став 2. ове одлуке. 

Члан 16. 

           Предузеће сакупљени комунални отпад 

сабирним возилима довози у трансфер станицу 

која се налази у кругу затворене депоније 

„Прелићи“. 

           Предузеће је дужно да обезбеди да 

различите врсте отпада остану одвојене током 

транспорта. 

           У трансфер станици се прикупљени 

селектовани рециклабилни и нерециклабилни 

отпад истовара и одвојено сабија, а потом 

транспортује на Регионалну санитарну депонију 

„Дубоко“. Неселектовани комунални отпад се 

истовара и сабија, а потом транспортује на 

Регионалну санитарну депонију „Дубоко“. 

            Предузеће је дужно да на улазу у трансфер 

станицу обезбеди посебно ограђен и уређен 

простор (центар за сакупљање отпада) на који 

корисници услуга могу да донесу комунални 

кабасти отпад (намештај и бела техника), вртни 

отпад, комунални отпад погодан за рециклажу, 

укључујући и опасан отпад из домаћинства и да га 

бесплатно предају Предузећу. 

Члан 17. 

           ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

КОМУНАЛАЦ, ЧАЧАК је дужно да управља и 

одржава затворену депонију „Прелићи“ и да 

предузима све мере неопходне за санацију и 

рекултивацију ове депоније у складу са Идејним 

пројектом санације, затварања и рекултивације 

несанитарне депоније сметлишта „Прелићи“. 

          Забрањено је стварање дивљих депонија на 

територији града Чачка. 

           Предузеће је дужно да уклони дивљу 

депонију о трошку лица која су отпад депоновала 

на дивљој депонији ако су та лица позната, а ако се 

не може утврдити ко је отпад депоновао, уклањање 

дивље депоније се врши о трошку града Чачка.  

Члан 18. 

            Забрањено је: 

1) одлагати рециклабилни комунални кућни отпад, 

рециклабилни комунални амбалажни отпад или 

рециклабилни комерцијални отпад у посуде за 

одлагање комуналног отпада, као и одлагање 

нерециклабилног отпада у посуде за одлагање 

рециклабилног отпада, уколико је на овом 

подручју организовано сакупљање рециклабилног 

отпада; 

2) одлагати неселектовани комунални кућни 

отпад, неселектовани комунални амбалажни отпад 

или неселектовани комерцијални отпад у посуде за 

одлагање рециклабилног отпада;         

3) мешати опасан отпад са комуналним отпадом; 

4) одлагати комунални кућни отпад, комунални 

амбалажни отпад или комерцијални отпад изван 

посуда за одлагање комуналног отпада; 

5) растурати, претурати и узимати отпад из посуда 

за одлагање комуналног отпада; 

6) одлагати комунални кабасти отпад, вртни отпад 

и опасан отпад из домаћинства изван места 

одређеног за одлагање те врсте отпада;                    

7) палити отпад у посудама за одлагање 

комуналног отпада;                               

8) одлагати неугашен или врео пепео у посуде за 

одлагање комуналног отпада;                            

 9) одлагати грађевински отпад у посуде за 

одлагање комуналног отпада; 

10) неовлашћено померати посуде за одлагање 

комуналног отпада са места одређених Планом 

постављања посуда за одлагање комуналног 

отпада;                       



Страна 888 – Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 14. јул 2018. године 

11) скидати делове, уништавати или на други 

начин правити штету на посудама за одлагање 

комуналног отпада;     

12) одлагати споредне производе животињског 

порекла или лешеве угинулих животиња у посуде 

за одлагање комуналног отпада; 

13) паркирати возила на месту поред посуда за 

одлагање комуналног отпада или на прилазу 

посуди за одлагање комуналног отпада, на начин 

којим се онемогућава прилаз возилима Предузећа;  

14) одлагати картонску амбалажу која није 

претходно испресована у посуде за одлагање 

комуналног отпада;  

15) сипати воду или другу течност у посуде за 

одлагање комуналног отпада. 

III. ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА 

Члан 19. 

         Корисници услуга дужни су да отпад за који 

су законом прописани посебни токови отпада 

предају на место одређено за сакупљање отпада са 

посебним токовима отпада пореклом из 

домаћинства или овлашћеном лицу за сакупљање 

одређене врсте отпада.  

          Корисници услуге дужни су да опасан отпад 

(отпадне батерије, уља, боје и лакови, пестициди, 

електронски и електрични отпад, отпад који 

садржи азбест и друго) самостално одложе на 

место одређено за селективно сакупљање опасног 

отпада или предају оператеру са дозволом за 

управљање опасним отпадом. 

          Други отпад који није укључен у редовно 

одвожење (земљани материјал са каменом, 

грађевински материјал, песак, шут, цигла, бетон, 

камен, јаловина од мањих грађевинских радова, 

очувани несагорели отпад из заједничких 

котларница, отпаци који настају код ручног или 

машинског чишћења на јавним површинама, отпад 

сличан комуналном отпаду из других извора и 

слично) Предузеће одвози по позиву, посебним за 

то опремљеним возилом, на место које је за то 

одређено, по посебној цени одређеној од стране 

Предузећа, коју плаћа корисник услуге по чијем 

позиву се услуга врши.                       

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

                          Члан 20. 

         Средства за обављање и развој комуналне 

делатности управљања комуналним отпадом 

обезбеђују се из: 

1) прихода од продаје комуналних услуга; 

2) прихода буџета града; 

3) наменских средстава других нивоа власти; 

4) других извора у складу са законом. 

Члан 21. 

              Корисници услуге дужни су да плаћају 

Предузећу цену за комуналну услугу сакупљања, 

транспорт и депоновање комуналног отпада (у 

даљем тексту: цена комуналне услуге). 

             Цену комуналне услуге одређује Надзорни 

одбор Предузећа, на основу елемената за 

образовање цена комуналних услуга прописаних 

законом којим је уређен начин обављања 

комуналних делатности, уз сагласност Скупштине 

града Чачка.  

             Цена комуналне услуге сакупљања, 

транспорта и депоновање комуналног отпада са 

градског подручја утврђује се у зависности од  

нето грађевинске (корисне) површине стамбеног 

или пословног простора изражене у квадратним 

метрима корисника услуге и врсте делатности коју 

обавља корисник услуге.  

              У нето грађевинску површину стамбеног 

или пословног простора на основу које се 

обрачунава цена комуналне услуге за кориснике са 

градског подручја урачунава се и нето грађевинска 

површина помоћног објекта који је у функцији 

главног објекта (шупе, гараже, оставе и слично), 

као и нето грађевинска површина ходника и 

заједничких просторија у вишепородичним 

(колективним) стамбеним и стамбено - пословним 

зградама, сразмерно површини станова корисника 

услуге у односу на укупну нето грађевинску 

површину зграде.     

         Корисник комуналне услуге дужан је да 

аконтацију цене комуналне услуге плаћа 

најкасније до 5. у месецу за претходни месец, а да 

коначни обрачунати износ цене комуналне услуге 

за тромесечје плати по добијеном обрачуну, који је 

Предузеће дужно да достави по истеку сваког 

тромесечја у текућој години. 

          Цена комуналне услуге сакупљања, 

одвожења и депоновања комуналног отпада у 

случају ванредног сакупљања отпада утврђује се 

посебним уговором који закључују Предузеће и 

корисник услуге. 

Члан 22. 

           За потребе одређивања цене комуналне 

услуге, сви корисници разврставају се на две 

групе: корисници са градског и корисници са 

сеоског подручја.  

          Корисници услуге са градског подручја су 

корисници чији стамбени или пословни простор се 
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налази на простору обухваћеном Генералним 

урбанистичким планом града Чачка 2015. 

(„Службени лист града Чачка“ број 25/13), као и у 

насељеним местима: Горња Трепча, Овчар Бања, 

Мрчајевци, Атеница, Кулиновци, Коњевићи, 

Трбушани, Трнава, Прељина, Парменац, Бељина, 

Лозница, Јездина, Љубић.   

         Корисници услуге са сеоског подручја су сви 

корисници услуге чији стамбени или пословни 

простор се не налази на простору наведеном у 

ставу 2. овог члана.                    

         Цена комуналне услуге сакупљања, 

транспорта и депоновања комуналног отпада са 

сеоског подручја утврђује се за корисника услугe - 

лице које је власник или закупац стамбеног 

простора на сеоском подручју, у паушалном 

износу, према нето грађевинској површини 

стамбеног простора корисника услуге и то тако 

што се висина паушалног износа одређује зависно 

од тога да ли стамбени простор има нето 

грађевинску површину до 100 м2, од 100 - 200 м2 

или преко 200 м2.   

         Цена комуналне услуге сакупљања, 

транспорта и депоновања комуналног отпада са 

сеоског подручја утврђује се за корисника услугe - 

лице које је власник или закупац пословног 

простора на сеоском подручју, на исти начин као и 

за корисника услуге власника или закупца 

пословног простора на градском подручју 

Члан 23. 

           За потребе одређивања цене комуналне 

услуге, корисници услуга који обављају пословну 

делатност, чија је површина пословног простора 

већа од 200 м2, разврставају се у две категорије:  

категорија врста делатности 

 

 

 

1. 

судови, тужилаштва, здравствене 

установе, државни органи и 

организације, политичке 

организације, јавна предузећа и 

установе чији је оснивач локална 

самоуправа, војне установе, 

установе образовања и васпитања, 

науке, културе, физичке културе, 

ученичког и студентског стандарда, 

социјалне заштите, друштвене 

бриге о деци, социјалног осигурања, 

удружења из области науке, 

културе, образовања, васпитања, 

спорта и слично 

2. сви остали корисници који 

обављају пословну делатност 

          Цена комуналне услуге за кориснике услуге 

из става 1. овог члана утврђује се сразмерно 

трошковима пружања комуналне услуге и на 

основу елемената за образовање цена услуге 

одређених годишњим планом пословања 

Предузећа. 

          Корисници услуга из области привреде и 

ванпривреде чија је површина пословног простора 

мања од 200 m2, цену услуге плаћају у паушалном 

износу. 

Члан 24. 

           Између Предузећа и корисника услуге не 

закључује се појединачни писани уговор, осим 

када је то овом одлуком изричито прописано, већ 

се сматра да је уговорни однос о пружању 

комуналне услуге настао започињањем 

коришћења комуналне услуге, односно почетком 

пружања комуналне услуге у складу са прописима 

којима се уређује обављање комуналне 

делатности. 

          Обавезе корисника комуналне услуге, 

укључујући и плаћање цене комуналне услуге, 

настају започињањем коришћења комуналне 

услуге, односно почетком пружања комуналне 

услуге и када се услуга користи супротно 

прописима којима је уређено обављање комуналне 

делатности управљања комуналним отпадом. 

          Сматра се  да је уговорни однос настао у 

смислу става 1. овог члана и да је корисник услуге 

дужан да плати цену комуналне услуге када 

корисник услуге не пријави започињање 

коришћења комуналне услуге, или када корисник 

услуге не располаже одговарајућим посудама за 

сакупљање комуналног отпада или прописаним 

бројем посуда, као и када је онемогућен прилаз 

комуналном сабирном возилу посудама за 

скупљање отпада без кривице Предузећа. 

Члан 25. 

            Предузеће утврђује површину стамбеног, 

пословног или другог простора на основу које се 

одређује цена комуналне услуге увидом у лист 

непокретности, уговор о купопродаји, уговор о 

закупу, грађевинску и употребну дозволу, 

правноснажно решење о утврђивању пореза на 

имовину за објекат у власништву или у закупу 

корисника услуге, налаза и мишљење судског 

вештака одговарајуће струке и слично. 

          Када површину стамбеног, пословног или 

другог простора није могуће утврдити на начин 

прописан ставом 1. овог члана, или када корисник 

услуге ову површину оспорава, површина се може 

утврдити и на основу мерења површине које 

изврши службено лице Предузећа у присуству 

корисника услуге, о чему ће се саставити 
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одговарајући записник. Корисник услуге је дужан 

да службеном лицу Предузећа омогући 

утврђивање површине стамбеног или пословног 

простора на основу које се одређује цена 

комуналне услуге. 

        У случају када се не може на наведени начин 

утврдити  површина стамбеног, пословног или 

другог простора на основу које се одређује цена 

комуналне услуге, или корисник услуге ту 

површину оспорава, или одбија сарадњу, 

површину ће утврдити у поступку инспекцијског 

надзора решењем комуналног инспектора. 

Члан 26. 

        Корисник услуге је дужан да о свакој промени 

података која утиче на уговорни однос са 

Предузећем обавести Предузеће у року од 15 дана 

од настале промене, а у противном, дужан је да 

плати цену комуналне услуге на основу постојећих 

података.               

          Предузеће може на одређено време умањити 

рачун, односно привремено ослободити корисника 

од обавезе плаћања цене комуналне услуге, у 

случају када корисник услуге дуже од шест месеци 

не користи стамбени или пословни простор, ако 

корисник услуге поднесе одговарајући захтев и 

доказе Предузећу у року из претходног става овог 

члана.                 

         Предузеће може умањити цену комуналне 

услуге у одређеном периоду на захтев корисника 

услуге поднет у року из става 1. овог члана, ако 

комунална услуга није извршена на начин 

прописан овом одлуком. 

V. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У 

ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 27. 

           Предузеће је дужно да у средствима јавног 

информисања или на други погодан начин 

обавести кориснике комуналне услуге о 

планираним или очекиваним сметњама и 

прекидима, који ће настати или могу настати у 

обављању делатности управљања комуналним 

отпадом, најкасније 24 сата пре очекиваног 

прекида у обављању делатности.  

Члан 28. 

           У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 

комуналне делатности управљања комуналним 

отпадом, Предузеће је дужно да одмах о томе 

обавести Градско веће града Чачка и да 

истовремено предузме мере за отклањање 

поремећаја. 

             Уколико Предузеће не предузме мере за 

отклањање поремећаја у року који одреди Градско 

веће, Градско веће ће предузети мере за хитну 

заштиту комуналних објеката и друге имовине 

која је угрожена на терет Предузећа. 

           По пријему обавештења о непланираном 

прекиду обављања делатности управљања 

комуналним отпадом, односно по утврђивању 

поремећаја или прекида у обављању ове 

делатности, Градско веће је дужно да предузме 

следеће мере: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга 

оним корисницима код којих би услед прекида 

настала опасност по живот и рад грађана или рад 

правних и физичких лица, или би настала значајна, 

односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних 

објеката и друге имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за 

поремећај, односно прекид вршења делатности и 

учињену штету.               

VI. НАДЗОР 

Члан 29. 

          Инспекцијски надзор над спровођењем 

одредби ове одлуке врши комунална инспекција.                      

                

        Комунално-полицијске и друге послове на 

одржавању комуналног реда уређеног овом 

одлуком и контролу примене одлуке врши 

комунална полиција. 

VII. ИЗЈАШЊAВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Члан 30. 

         Предузеће је дужно да обезбеди корисницима 

услуга законом прописане услове који омогућавају 

брз и ефикасан контакт са Предузећем у вези 

квалитета и коришћења услуга.    

           Корисници услуга обављања делатности 

управљања комуналним отпадом могу 

континуирано у току године достављати питања, 

примедбе и предлоге Предузећу, преко интернет 

странице Предузећа. 

          Предузеће је дужно да на достављена 

питања, примедбе и предлоге одговори у року од 

осам дана. 

Члан 31. 

           Предузеће је дужно да једном годишње у 

децембру месецу спроведе поступак изјашњавања 

корисника услуга о квалитету пружања услуга 

обављања делатности управљања комуналним 

отпадом у трајању од 30 дана и да извештај о 

резултатима изјашњавања достави органу градске 
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управе надлежном за комуналне послове у року од 

15 дана од окончаног изјашњавања.                     

          Орган градске управе надлежан за 

комуналне послове са достављеним извештајем о 

резултатима изјашњавања поступиће на начин 

прописан законом којим је регулисано обављање 

комуналних делатности. 

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 

          Новчаном казном у износу од 60.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице -  јавно 

предузеће које обавља комуналну делатност 

управљања комуналним отпадом, ако: 

1) не обавља комуналну делатност управљања 

комуналним отпадом на прописан начин (члан 7. 

став 1. Одлуке);  

2) не достави Скупштини града Чачка Програм 

сакупљања комуналног отпада у прописаном року 

(члан 7. став 3. Одлуке); 

 3) не донесе или не ажурира или не чува План 

постављања посуда за одлагање комуналног 

отпада на начин прописан овом одлуком (члан 12. 

став 8. Одлуке);                  

4) не врши сакупљање комуналног отпада на 

прописан начин (члан 13. Одлуке);                       

5) не сакупља и не одвози комунални отпад на 

прописан начин или не пере и не дезинфикује 

места за смештај посуда за сакупљање комуналног 

отпада и посуде за сакупљање комуналног отпада 

на прописан начин (члан 14. став 1. и 2. Одлуке); 

6) не одговори на достављена питања, примедбе и 

предлоге у прописаном року (члан 30. став 3. 

Одлуке);                       

7) не спроведе поступак изјашњавања корисника 

услуга на прописан начин или не достави извештај 

о резултатима изјашњавања надлежном органу у 

прописаном року (члан 31. став 1. Одлуке); 

8) не изврши извршно решење комуналног 

инспектора донето на основу одредби ове одлуке.             

        За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 

одговорно лице у правном лицу.                       

        За прекршаје из овог члана комунални 

инспектор, односно комунални полицајац, издаје 

прекршајни налог у складу са законом. 

Члан 33. 

         Новчаном казном у износу од 60.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) не поседује одговарајућу посуду за одлагање 

комуналног отпада (члан 9. став 1. Одлуке); 

2) не врши примарну селекцију комуналног отпада 

на прописан начин (члан 15. став 1. и 2. Одлуке); 

3) поступи супротно забрани прописаној чланом 

18. Одлуке; 

4) не изврши извршно решење комуналног 

инспектора донето на основу ове одлуке.   

        За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 

одговорно лице у правном лицу.      

         За прекршаје из овог члана комунални 

инспектор, односно комунални полицајац, издаје 

прекршајни налог у складу са законом. 

Члан 34. 

       Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 

казниће се за прекршај физичко лице ако: 

1) не поседује одговарајућу посуду за одлагање 

комуналног отпада (члан 9. став 1. Одлуке); 

2) не врши примарну селекцију комуналног отпада 

на прописан начин (члан 15. став 1. и 2. Одлуке); 

3) поступи супротно забрани прописаној чланом 

18. Одлуке.   

         За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у износу од 30.000 динара 

предузетник. 

          За прекршаје из овог члана комунални 

инспектор, односно комунални полицајац, издаје 

прекршајни налог у складу са законом.                     

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

          Даном ступања на снагу ове одлуке, престају 

да важе главе „V САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА и „VI НАКНАДА ЗА ИЗНОШЕЊЕ 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА“ са члановима 20. - 38, 

као и чланови 91. став 1. тачка 3), 92.став 1. тачка 

3), 94. став 1. тачка 7) и 8) и 95. став 1. тачка 6) и 

7) Одлуке о комуналном реду и општем уређењу 

(„Службени лист града Чачка“ бр. 11/15 и 26/16).  

Члан 36. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 
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276. 

На основу члана 4. став 3, 13. став 1 и 20. 

став 2. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“ број 88/11 и 104/16), 

члана 4. став 1. Закона о прекршајима („Службени 

гласник РС“ број 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС) 

и члана 63. став 1. тачка 7) Статута града Чачка 

(»Службени лист града Чачка« број 3/08, 8/13, 

22/13, 15/15, 26/16 и 11/18),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној  11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се услови и начин 

обављања комуналне делатности управљања 

јавним паркиралиштима на територији града 

Чачка, права и обавезе вршиоца комуналне 

делатности, обим и квалитет комуналних услуга, 

финансирање, начин вршења надзора над 

обављањем делатности управљања јавним 

паркиралиштима и друга питања која су од значаја 

за обављање делатности. 

Члан 2. 

Комунална делатност управљања јавним 

паркиралиштима, у смислу ове одлуке, обухвата 

одржавање јавних паркиралишта и простора за 

паркирање на обележеним местима (затворени и 

отворени простори), организацију и вршење 

контроле и наплате паркирања, уклањање 

непрописно паркираних, одбачених и остављених 

возила, премештање паркираних возила под 

условима прописаним законом и овом одлуком, 

постављање уређаја којима се по налогу 

надлежног органа спречава одвожење возила, као 

и вршење наплате ових услуга.                  

Члан 3. 

Јавна паркиралишта, у смислу одредаба 

ове одлуке, су јавне саобраћајне површине, 

посебно изграђени објекти или посебни простори 

уређени саобраћајном сигнализацијом, намењени 

за паркирање моторних возила, који су доступни 

свим лицима под познатим условима, а који су 

одређени актом надлежног органа.  

Јавним паркиралиштима, у смислу ове 

одлуке, не сматрају се посебни простори за 

паркирање моторних возила који припадају 

одређеном објекту (пословни објекти предузеће, 

установа, привредних друштава или други 

пословни или стамбени објекти и др.) или су 

намењени за паркирање одређене врсте возила 

(такси стајалишта).  

Јавне гараже су стални или привремени 

објекти за смештај и паркирање возила (бокс 

гараже, етажне, монтажне и друге гараже) 

одређени за ту намену и изграђени на површинама 

јавне намене или грађевинском земљишту 

одређеном за паркирање возила. 

Члан 4. 

Јавна паркиралишта могу бити општа и 

посебна.  

Општа паркиралишта су делови коловоза, 

тротоара или површине између коловоза и 

тротоара и друге саобраћајне површине посебно 

обележене за паркирање моторних возила, за чије 

се коришћење може вршити наплата накнаде.  

Посебна паркиралишта су јавна 

паркиралишта (објекти и површине) изграђени и 

уређени за паркирање моторних возила са 

контролисаним уласком и изласком возила и за 

чије коришћење се врши наплата накнаде.  

Паркинг место је означени део 

паркиралишта искључиво намењен за паркирање 

једног возила.  

Контрола уласка и изласка возила са 

посебног паркиралишта врши се постављањем 

рампе и изградњом или постављањем објекта за 

наплату. 

Члан 5. 

Јавна паркиралишта могу бити: стална, 

привремена или повремена.  

Стална паркиралишта су јавне гараже, 

посебно изграђене и обележене површине јавне 

намене намењене за паркирање возила и јавне 

саобраћајне површине које су посебно одређене и 

обележене за паркирање возила.  

Привремена паркиралишта су привремено 

уређене површине јавне намене, односно 

грађевинско земљиште у јавној својини града 

Чачка, које се, до привођења намени утврђеној 

урбанистичким актима, користе за паркирање 

возила.  

Повремена паркиралишта су површине 

јавне намене и грађевинско земљиште  у јавној 

својини града Чачка, у непосредној близини 

објеката у којима се одржавају спортске, 

уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови, 

за време њиховог трајања, које су посебно 

одређене и обележене за паркирање.  

Орган градске управе надлежан за послове 

саобраћаја решењем којим одређује јавна 



14. јул 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 893 – Број 14 

паркиралишта наведена у ставу 3. и 4. овог члана 

одређује и начин њиховог коришћења и лице 

задужено за њихово одржавање, уређивање и 

опремање. 

Члан 6. 

Јавно предузеће које обавља комуналну 

делатност управљања јавним паркиралиштима 

дужно је да обележи  јавна паркиралишта за чије 

се коришћење наплаћује накнада саобраћајном 

сигнализацијом у складу са прописима о 

безбедности саобраћаја, да их одржава, уређује и 

опрема у складу са стандардима за ову врсту 

објеката.   

На јавним паркиралиштима за чије се 

коришћење наплаћује накнада, поред саобраћајног 

знака, на видном месту мора бити истакнуто 

обавештење о условима паркирања прописаним 

овом oдлуком.  

Обавештење из става 2. овог члана садржи: 

зону, категорију возила која се могу паркирати, 

начин наплате накнаде за коришћење, као и 

временско ограничење коришћења јавног 

паркиралишта.  

Управљач јавног пута на коме се налазе 

јавна паркиралишта за чије се коришћење не 

наплаћује накнада дужан је да обележи ова јавна 

паркиралишта саобраћајном сигнализацијом у 

складу са прописима о безбедности саобраћаја, да 

их одржава, уређује и опрема у складу са 

стандардима за ову врсту објеката.  

Члан 7. 

 Комуналну делатност управљања јавним 

паркиралиштима на територији града Чачка 

обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК, које је град Чачак 

основао за обављање ове делатности (у даљем 

тексту: Предузеће). 

Предузеће одлучује о правима и обавезама 

корисника услуга применом одредби закона којим 

је регулисан општи управни поступак. Градско 

веће одлучује по жалбама на одлуке Предузећа 

којима се одлучује о правима и обавезама 

корисника услуга. 

II. РАЗВРСТАВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА ПО 

ЗОНАМА  

Члан 8. 

 Јавна паркиралишта за чије коришћење се 

плаћа накнада, разврстана по зонама, су:  

Екстра зона коју чине паркиралишта у 

улицама:  

- Жупана Страцимира  

- Кужељева  

- Железничка (од Улице Кужељеве до 

Скадарске улице)  

Прва зона коју чине:  

- Улица Хајдук Вељкова  

- Улица Богићевићева  

- Добрачина  

- Кренов пролаз 

- Рајићева  

- паркинг „Лучна зграда“, улаз из Улице 

Господар Јованове 

Друга зона коју чине улице:  

- Др. Драгише Мишовића (од Улице 

Железничке до улице Цара Лазара)  

- Филипа Филиповића  

- Браће Глишић  

- Железничка (поред парка код Аутобуске 

станице)  

- Милоша Обилића  

- Синђелићева (од Улице Милоша Обилића 

до Улице Светог Саве)  

- Карађорђева  

Трећа зона коју чине улице:  

- Светозара Марковића  

- Ломина  

- Бате Јанковића  

- Немањина  

- Краља Петра Првог (од почетка улице - 

кућни бр. 2 па до Улице Цара Душана)  

- Веселина Милекића (поред Градског 

парка)  

- Цара Душана  

- 9 Југовића  

- Јаше Продановића  

- Светог Саве  

- Синђелићева (од Улице Светог Саве до 

краја улице)  

- Курсулина  

- Обилићева (од Улице Цара Лазара до 

Немањине)  

- Учитељска  

- Амиџина  
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- Железничка колонија  

посебна паркиралишта: 

затворени паркинг у Улици Скадарској 

затворени паркинг „Такси станица“, улаз 

из Улице Браће Глишића 

Члан 9. 

Радно време паркиралишта уређује 

Предузеће својом одлуком.  

У првој, другој и трећој зони време 

паркирања није ограничено.  

У екстра зони време паркирања је 

ограничено на 60 минута.  

Након истека дозвољеног времена 

паркирања на паркиралиштима наведеним у ставу 

2. овог члана, корисник паркиралишта је дужан да 

изврши нову уплату, с тим што се време 

паркирања може продужити највише за један сат.  

Корисник паркиралишта је дужан да 

уклони возило са паркиралишта, под претњом 

принудног одношења возила, након истека 

дозвољеног времена паркирања или ако корисник 

не изврши нову уплату у смислу става 4. овог 

члана.  

III. ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

ПАРКИРАЛИШТА  

Члан 10. 

Јавна паркиралишта, под условима 

утврђеним овом Одлуком, користе се за паркирање 

моторних возила правних, физичких лица и 

предузетника.  

Корисником паркиралишта, у смислу 

одредаба ове Одлуке сматра се возач или власник 

возила, ако возач није идентификован (у даљем 

тексту: корисник).  

Корисник паркиралишта дужан је у свему 

да поступа у складу са обавештењем о коришћењу 

јавног паркиралишта.  

Теретна возила, аутобуси, прикључна 

возила, камп приколице и трактори могу се 

паркирати искључиво на јавним паркиралиштима 

која су одређена решењем организационе јединице 

градске управе надлежне за послове саобраћаја. 

Решењем организационе јединице градске 

управе надлежне за послове саобраћаја одређују се 

места на површинама јавне намене на којима се 

постављају постоља за паркирање бицикала. 

Члан 11. 

Предузеће је дужно да на паркиралиштима 

одреди и посебно обележи паркинг места за возила 

лица са инвалидитетом, која ова лица користе без 

плаћања накнаде.  

Паркинг места из става 1. овог члана могу 

да користе:  

- лица којима су трајно оштећени 

екстремитети битни за управљање 

возилом, најмање 80%; 

- лица оболела од дистрофије, параплегије, 

квадриплегије и церебралне парализе,  

- лица која имају губитак вида на оба ока - 

100%, односно смањење обостраног вида најмање 

90%; 

- лица која имају право на пратиоце или 

право на новчану накнаду за помоћ и негу другог 

лица, а којима је ово право утврђено решењем 

надлежног органа;  

- лица која имају обољење бубрега које 

захтева трајну хемодијализу; 

- војни инвалиди (ратни и мирнодопски) од 

I до IV групе и цивилни инвалиди рата од I до IV 

групе. 

Предузеће лицу из става 2. овог члана 

издаје картицу за бесплатно коришћење 

обележених паркинг места, до краја текуће године, 

на основу писаног захтева, приложене медицинске 

документације и решења надлежног органа или 

комисије о утврђивању категорије инвалидности, 

степена оштећења органа или другог права.  

           Лицу из става 3. овог члана издаје се 

картица за бесплатно коришћење обележених 

паркинг места ако има пребивалиште у Чачку, 

власник је или корисник возила по основу уговора 

о лизингу и ако је возило регистровано у Чачку. 

          Изузетно од става 4. овог члана, картица за 

бесплатно коришћење обележеног паркинг места 

издаће се лицу из става 3. овог члана и ако је 

власник или корисник возила по основу уговора о 

лизингу родитељ, старатељ, хранитељ или дете 

овог лица.  

 IV. РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА  

Члан 12. 

Резервација паркинг места је коришћење 

одређеног, посебно обележеног или уређеног 

паркинг места на јавном паркиралишту, у 

временском периоду од најмање годину дана.  

Резервацију паркинг места на јавном 

паркиралишту могу извршити физичка лица, 

правна лица и предузетници, на основу поднетог 

захтева.  
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Члан 13. 

Захтев за резервацију паркинг места 

подноси се Предузећу и треба да садржи: податке 

о подносиоцу захтева (име и презиме, 

пребивалиште, односно пословно име и матични 

број за правна лица и предузетнике), предлог 

локације за резервисана паркинг места, број места 

за резервацију и време за које се тражи 

резервација. 

На основу поднетог захтева, Предузеће 

одређује локације за резервисана паркинг места, 

број места и кориснике на јавним 

паркиралиштима, ако за то постоје саобраћајно - 

технички услови.  

Резервација паркинг места не може бити 

одобрена, ако се тражено паркинг место налази у 

улици у којој је већ резервисано више од 50% 

расположивих паркинг места.  

V. НАПЛАТА ПАРКИРАЊА  

Члан 14. 

За коришћење јавних паркиралишта 

наведених у члану 8. ове одлуке, корисник је 

дужан да плати одговарајућу накнаду унапред, за 

одређено време коришћења.  

Предузеће утврђује висину накнаде 

ценовником, на који сагласност даје Скупштина 

града.  

Члан 15. 

Корисник плаћа услугу коришћења 

паркиралишта зависно од времена коришћења 

паркинг места и зоне у којој се паркинг налази. 

Услуга из става 1. овог члана плаћа се на 

један од следећих начина: 

- куповином карте код службеног лица Предузећа; 

-куповином карте на неком од продајних места 

(трафика, контролорска кућица и сл.); 

- путем мобилног телефона слањем СМС поруке. 

Наплата накнаде за коришћење 

паркиралишта врши се радним данима.  

Члан 16. 

Возила хитне медицинске помоћи, 

полиције, војске Србије и ватрогасна возила не 

плаћају накнаду за коришћење јавних 

паркиралишта, ако у току интервенције користе 

ова паркиралишта.  

Органи локалне самоуправе не плаћају 

накнаду за коришћење јавних паркиралишта, ако 

јавно паркиралиште користе у обављању 

делатности. 

Члан 17. 

Лице које је власник или закупац стана, 

породичне стамбене зграде или пословног 

простора који се налази у једној од зона наплате 

паркирања одређеним чланом 8. ове одлуке и има 

пребивалиште односно обавља пословну 

делатност у наведеној непокретности, може јавна 

паркиралишта користити као повлашћени 

корисник у зони у којој се непокретност налази, уз 

плаћање накнаде за коришћење јавног 

паркиралишта у нижем износу од осталих 

корисника.  

Лице из става 1. овог члана може 

користити јавно паркиралиште као повлашћени 

корисник ако је власник или корисник по основу 

уговора о лизингу возила  за које се издаје 

повлашћена паркинг карта.      

 На основу захтева лица из става 1. овог 

члана са потребним доказима, Предузеће издаје 

повлашћену паркинг карту која се може користити 

искључиво за возило за које је ова карта издата.  

Ако корисник из става 1. овог члана има 

пребивалиште или обавља пословну делатност у 

улици која није наведена у члану 8. ове одлуке, 

повлашћена паркинг карта се издаје за коришћење 

паркинг места у суседној улици. 

Повлашћена паркинг карта се не може 

издати за коришћење паркинг места у екстра зони.  

Повлашћеном кориснику може се издати 

највише једна паркинг карта.    

Лицима која обављају пословну делатност 

издаје се повлашћена паркинг карта најмање на 

годину дана и под условом да унапред плате 

целокупан износ годишње накнаде за коришћење 

паркинг места, умањен за попуст од 20%. 

Предузеће може одобрити коришћење 

паркинг места на јавном паркиралишту за потребе 

такси стајалишта уз наплату накнаде за 

коришћење паркинг места.  

Повлашћени корисници из става 1. овог 

члана јавна паркиралишта могу да користе само по 

једном основу.  

Члан 18. 

Контролу паркирања, односно 

исправности коришћења јавних паркиралишта 

врши овлашћени контролор предузећа (у даљем 

тексту: контролор).  

Контролор предузећа има службену 

легитимацију и носи службено одело.  

Изглед легитимације и службеног одела 

контролора утврђује Предузеће посебним актом.  
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Члан 19. 

За коришћење услуге јавног паркиралишта 

корисник је дужан да у возилу поседује важећу 

паркинг карту или да паркирање плати 

електронским путем (путем мобилног телефона), 

што евидентира Предузеће.  

Корисник јавног паркиралишта наведеног 

у члану 8. ове одлуке дужан је да:  

1. плати коришћење паркинг места (куповином 

паркинг карте, електронским путем и сл.);  

2. на унутрашњој страни предњег ветробранског 

стакла паркираног возила видљиво истакне 

купљену паркинг карту, ако је купио паркинг 

карту; 

3. правилно унесе потребне податке о времену 

паркирања у паркинг карту;  

4. користи паркинг карту која одговара зони и 

категорији паркиралишта и возилу за који је издата 

паркинг карта;  

5. користи јавно паркиралиште у времену за које је 

плаћено паркирање,  

6. користи паркинг место у складу са 

хоризонталном и вертикалном сигнализацијом 

којом је означено јавно паркиралиште;  

7. поступа у складу са условима другог начина 

плаћања.  

Корисник јавне гараже и посебног 

паркиралишта дужан је да: 

1. преузме одговарајућу улазну карту; 

2. користи паркинг место у складу са саобраћајном 

сигнализацијом; 

3. плати накнаду за коришћење јавне гараже или 

посебног паркиралишта према времену 

коришћења. 

Члан 20. 

Куповином паркинг карте или плаћањем 

паркинг места на други начин корисник стиче 

право на коришћење паркинг места и прихвата 

услове за коришћење јавног паркиралишта.  

Предузеће нема обавезу чувања возила и не 

сноси одговорност за оштећење возила, крађу 

возила, или предмета из возила које користи јавно 

паркиралиште. 

Члан 21. 

Корисник који поступи супротно 

одредбама члана 19. став. 2. тачке 1-5. и 7. ове 

Одлуке, дужан је да плати посебну дневну паркинг 

карту.  

Налог за плаћање посебне дневне паркинг 

карте издаје овлашћени контролор Предузећа и 

уручује га кориснику, а када није у могућности да 

налог уручи кориснику, причвршћује га на возило 

на предње ветробранско стакло.  

Достављање налога за плаћање посебне 

дневне паркинг карте на начин из става 2. овог 

члана, сматра се уредним и касније уништење или 

оштећење налога нема утицаја на ваљаност 

достављања и не одлаже плаћање посебне дневне 

паркинг карте. 

Сматра се да је корисник паркиралишта 

поступио по примљеном налогу ако је посебну 

дневну паркинг карту платио у износу од 50% 

њене цене у року од осам дана од дана издавања, 

на начин означен у налогу. 

Ако корисник паркиралишта не поступи у 

складу са ставом 4. овог члана, Предузеће ће код 

надлежног суда покренути поступак за наплату 

посебне дневне паркинг карте. 

Контролор је дужан да фотографише 

аутомобил корисника за који пише посебну дневну 

паркинг карту.  

Члан 22. 

На јавним паркиралиштима забрањено је:  

1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку, 

хоризонталној и вертикалној сигнализацији као и 

на други начин ометање коришћења јавног 

паркиралишта;  

2. паркирање нерегистрованог возила;  

3. остављање неисправног и хаварисаног возила, 

односно прикључног возила без сопственог 

погона, као и других ствари и предмета;  

4. заузимање паркинг места путем ограђивања или 

ометања паркирања других возила;  

5. постављање ограде или сличне препреке без 

одобрења градске управе надлежне за послове 

саобраћаја;  

6. прање и поправка возила и друге радње које 

доводе до прљања и уништавања јавног паркинга; 

7. самовласно уређење паркинг места. 

VI. УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО 

ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА 

Члан 23. 

Предузеће обезбеђује возило, опрему и 

запослене за уклањање непрописно заустављених, 

паркираних и одбачених возила и постављање 

уређаја којим се спречава одвожење возила по 

налогу надлежног органа (у даљем тексту: 

постављање уређаја) на подручју града Чачка, 
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ограђени простор за чување возила и дежурну 

службу за чување и издавање возила.  

Одбачено возило је, у смислу ове одлуке, 

видно запуштено возило паркирано на путу или 

јавном паркиралишту, које није уписано у 

јединствени регистар возила, односно којем је 

истекла важност регистрационе налепнице дуже 

од шест месеци. 

Члан 24. 

Потребу уклањања возила утврђује 

полицијски службеник, комунални полицајац или 

комунални инспектор надлежне градске управе (у 

даљем тексту: овлашћено лице), у оквиру 

надлежности одређене законом и подзаконским 

актима. 

Полицијски службеник приликом 

уклањања возила поступа на начин прописан 

законом којим је уређена безбедност саобраћаја на 

путевима и подзаконским актима донетим на 

основу овог прописа. 

Kомунални полицајац приликом уклањања 

возила поступа на начин прописан законом којим 

је уређена безбедност саобраћаја на путевима, 

подзаконским актима донетим на основу овог 

прописа, законoм којим су уређена права и 

дужности комуналне полиције и одлукама града 

Чачка. 

Комунални инспектор приликом уклањања 

возила поступа на начин прописан законом којим 

је уређено обављање комуналних делатности и 

одлукама града Чачка.  

По утврђеној потреби за уклањање возила, 

овлашћено лице издаје Предузећу налог за 

уклањање возила, а Предузеће је дужно да одмах 

поступи по налогу.  

Уз налог за уклањање возила, овлашћено 

лице прилаже фотографију возила са места 

прекршаја и записник о стању возила пре 

уклањања.  

Штету на возилу које се уклања, насталу у 

току уклањања или чувања, дужно је да плати 

Предузеће.  

Овлашћено лице дужно је да присуствује 

уклањању возила.  

Члан 25. 

У случајевима када се јавно паркиралиште 

користи супротно одредбама ове Одлуке, 

комунални инспектор наредиће возачу, ако је 

присутан, да одмах уклони возило са 

паркиралишта, под претњом принудног 

извршења.  

Ако се корисник не налази на лицу места, 

комунални инспектор ће, без саслушања странке, 

донети решење којим ће наредити да се возило 

уклони у одређеном року, који се може одредити и 

на минуте, под претњом принудног извршења. Ово 

решење се причвршћује на возило уз назначење 

дана и часа када је причвршћено и тиме се сматра 

да је достављање извршено, а доцније оштећење, 

уништење или уклањање овог решења не утиче на 

ваљаност достављања.  

Ако лице из става 1. овог члана не поступи 

по датом налогу, комунални инспектор ће 

одредити постављање уређаја којим се спречава 

одвожење возила односно одредиће да се возило 

уклони о трошку корисника, односно сопственика, 

на место које је за то одређено.  

Принудно извршење решења из става 2. 

овог члана спроводи се по донетом решењу о 

дозволи извршења од стране комуналног 

инспектора, постављањем уређаја којим се 

спречава одвожење возила или употребом 

специјалног возила.  

Комунални инспектор поступиће на начин 

одређен претходним ставовима овог члана и у 

другим случајевима када утврди да се омета 

вршење комуналне услуге или коришћење 

комуналних објеката остављањем возила, када на 

месту на коме је дозвољено заустављање и 

паркирање возила затекне одбачено возило, као и 

када је возило заустављено или паркирано 

противно одредбама ове и других одлука града 

Чачка. 

Члан 26. 

Комунални инспектор или комунални 

полицајац издаће налог за премештање возила у 

случајевима када возило није непрописно 

заустављено или паркирано, али то налаже 

потреба:  

- обављања хитних интервенција на комуналним 

објектима или несметаног обављања комуналне 

делатности,  

- ослобађања површине јавне намене за 

организовање културних, спортских и других 

манифестација и  

- отклањања последица од елементарних 

непогода.  

На основу налога из претходног става, 

Предузеће ће извршити премештање возила без 

плаћања накнаде, односно у случају наведеном у 

ставу 1. алинеја 2. овог члана,  о трошку 

организатора манифестације.  

Члан 27. 
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Предузеће утврђује висину цене за 

принудно уклањање, постављање и уклањање 

уређаја којим се спречава одвожење возила, 

одвожење и чување возила, ценовником на који 

сагласност даје Скупштина града.  

Члан 28. 

Поступак уклањања возила започиње 

одмах по добијању налога овлашћеног лица.  

Поступак уклањања возила сматра се 

започетим када специјално возило стигне на место 

рада по позиву налогодавца или када су започете 

радње за припрему уклањања или када је добијен 

налог за уклањање. 

Поступак постављања уређаја којим се 

спречава одвожење возила сматра се започетим 

када се на точак почне стављати уређај за 

спречавање одвожења возила, а сматра се 

завршеним када се на једном точку постави уређај. 

Уклањање, односно постављање уређаја 

којим се спречава одвожење возила, ће се 

прекинути ако се возач појави на лицу места и 

прихвати да уклони возило.  

Уколико власник погрешно паркираног и 

заустављеног возила дође до тренутка одвожења 

возила, возило ће се вратити власнику уз плаћање 

паушалног износа накнаде, која се одређује на 

начин предвиђен овом одлуком.  

Предузеће ће уклонити уређај којим се 

спречава одвожење возила када власник возила 

достави доказ да је платио посебну дневну паркинг 

карту, односно накнаду за постављање и уклањање 

наведеног уређаја. 

Члан 29. 

Предузеће је дужно, да приликом 

уклањања возила и њиховог одвожења до места 

чувања, као и приликом постављања уређаја којим 

се спречава одвожење возила, поступа са пажњом 

доброг домаћина, да возило чува од оштећења, 

брижљиво са њим рукује и обезбеди чување возила 

на простору посебно одређеном за ту намену.  

Члан 30. 

Предузеће је дужно да уклоњено и 

одвежено возило чува до тренутка предаје 

власнику.  

Власник је дужан, да пре преузимања 

возила Предузећу плати  цене за принудно 

уклањање, постављање уређаја на возило, 

одвожење и чување возила. 

Након плаћања цене из става 2. овог члана, 

корисник може преузети возило. 

Принудно уклоњено возило корисник је 

дужан да преузме од Предузећа у року од 180 дана 

од дана уклањања. 

Предузеће има право да уклоњено возило 

задржи док му потраживање не буде исплаћено.  

Уклоњено и одвежено возило, чији 

власник одбија да плати трошкове одвожења и 

чувања или чији власник не дође да преузме 

возило у року од 180 дана од дана његовог 

одвожења, чуваће се до момента док трошкови 

његовог чувања не достигну његову процењену 

вредност.  

Процену вредности возила извршиће 

трочлана комисија Предузећа уз прибављени налаз 

овлашћеног вештака саобраћајне струке.  

По истеку времена до кога је дужно чувати 

возило, Предузеће може продати возило јавним 

надметањем, а од продајне цене наплатити 

трошкове поступка, одвожења, чувања и продаје 

возила.  

Предузеће води евиденцију о уклоњеним 

возилима, месту са кога је возило уклоњено и 

одвежено, времену чувања и лицу које је возило 

преузело, односно начину продаје возила и 

наплаћеним трошковима. 

VII.ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  

Члан 31. 

           Средства за обављање и развој делатности 

управљања јавним паркиралиштима обезбеђују се 

из: 

1) прихода од обављања комуналних услуга; 

2) прихода буџета града; 

3) наменских средстава других нивоа власти; 

4) других извора у складу са законом. 

VIII. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У 

ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 32. 

           Предузеће је дужно да у средствима јавног 

информисања или на други погодан начин 

обавести кориснике комуналне услуге о 

планираним или очекиваним сметњама и 

прекидима, који ће настати или могу настати у 

обављању делатности управљања јавним 

паркиралиштима, најкасније 24 сата пре 

очекиваног прекида у обављању делатности.  

Члан 33. 

            У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 

делатности управљања јавним паркиралиштима, 

Предузеће је дужно да одмах о томе обавести 
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Градско веће града Чачка и да истовремено 

предузме мере за отклањање поремећаја. 

        Уколико Предузеће не предузме мере за 

отклањање поремећаја у року који одреди Градско 

веће, Градско веће ће предузети мере за хитну 

заштиту комуналних објеката и друге имовине 

која је угрожена на терет Предузећа. 

         По пријему обавештења о непланираном 

прекиду обављања делатности управљања јавним 

паркиралиштима, односно по утврђивању 

поремећаја или прекида у обављању ове 

делатности, Градско веће је дужно да предузме 

следеће мере: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга 

оним корисницима код којих би услед прекида 

настала опасност по живот и рад грађана или рад 

правних и физичких лица, или би настала значајна, 

односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних 

објеката и друге имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за 

поремећај, односно прекид вршења делатности и 

учињену штету. 

IX. НАДЗОР 

Члан 34. 

Послове инспекцијског надзора над 

применом ове одлуке, као и комунално полицијске 

послове, врши орган градске управе надлежне за 

инспекцијске послове. 

Комунални инспектор сагласно закону и 

одредбама ове одлуке има права и дужности да у 

вршењу инспекцијског надзора:  

- прегледа акта, евиденције и другу документацију 

Предузећа;  

- саслушава и узима изјаве од одговорних лица 

Предузећа; 

- прегледа објекте за обављање комуналне 

делатности и пословне просторије ради 

прикупљања неопходних података;  

- наложи решењем да се комунална делатност 

управљања јавним паркиралиштима обавља на 

начин утврђен законом, прописима на основу 

закона и одредбама ове Одлуке; 

- наложи решењем извршавање утврђених обавеза 

и предузимања мера за отклањање недостатака у 

обављању комуналне делатности;  

- изда прекршајни налог за прекршаје за које су 

овом одлуком прописане новчане казне у фиксном 

износу; 

- наложи и предузме меру уклањања, односно 

премештања возила, као и постављања уређаја 

којима се спречава одвожење возила, у 

случајевима који су прописани законом и 

одлукама града; 

- предузме друге мере у складу са законом и овом 

Одлуком.  

Члан 35. 

           Комунално-полицијске и друге послове на 

одржавању комуналног реда уређеног овом 

одлуком и контролу примене одлуке у складу са 

законом којим су уређена права и дужности 

комуналне полиције и другим прописима, врши 

комунална полиција.    

Комунални полицајац приликом вршења 

комунално-полицијских послова, пружа помоћ 

овлашћеним контролорима Предузећа у вршењу 

контроле паркирања, исправности коришћења 

површина јавне намене и контроле наплате 

комуналних услуга на јавним паркиралиштима.  

Комунални полицајац, у обављању 

послова из своје надлежности, одржава ред на 

јавним паркиралиштима и, у складу са 

овлашћењима из закона којим су регулисана права 

и обавезе комуналне полиције, предузима мере 

којима спречава коришћење јавних паркиралишта 

супротно овој одлуци.  

Када комунални полицајац установи 

повреду одредаба ове одлуке, поред овлашћења 

утврђених ставом 3. овог члана, овлашћен је да:  

- наложи и предузме меру уклањања, 

односно премештања возила, као и постављања 

уређаја којима се спречава одвожење возила у 

случајевима када се ове мере могу предузети на 

основу закона и одлука града Чачка; 

- изда прекршајни налог за прекршаје за 

које су овом одлуком прописане новчане казне у 

фиксном износу; 

- обавести други надлежни орган да 

предузме мере из своје надлежности.  

X. ИЗЈАШЊAВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Члан 36. 

             Предузеће је дужно да обезбеди 

корисницима услуга законом прописане услове 

који омогућавају брз и ефикасан контакт са 

Предузећем у вези квалитета и коришћења услуга.    

           Корисници услуга обављања делатности 

управљања јавним паркиралиштима могу 
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континуирано у току године достављати питања, 

примедбе и предлоге Предузећу, преко интернет 

странице Предузећа. 

          Предузеће је дужно да на достављена 

питања, примедбе и предлоге одговори у року од 

осам дана. 

Члан 37. 

           Предузеће је дужно да једном годишње у 

децембру месецу спроведе поступак изјашњавања 

корисника услуга о квалитету пружања услуга 

управљања јавним паркиралиштима у трајању од 

30 дана и да извештај о резултатима изјашњавања 

достави органу градске управе надлежном за 

комуналне послове у року од 15 дана од окончаног 

изјашњавања. 

           Орган градске управе надлежан за 

комуналне послове са достављеним извештајем о 

резултатима изјашњавања поступиће на начин 

прописан законом којим је регулисано обављање 

комуналних делатности. 

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 38. 

          Новчаном казном у износу од 60.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице -  јавно 

предузеће које обавља комуналну делатност 

управљања јавним паркиралиштима, ако:            

1) не одржава, не уређује, не опрема или не 

обележава јавна паркиралишта  за чије коришћење 

се наплаћује накнада на прописани начин (члан 6. 

став 1. Одлуке);   

2) не поступи по налогу овлашћеног лица за 

уклањање возила (члан 24. став 5. Одлуке); 

3) не чува уклоњено возило до предаје власнику 

(члан 30. став 1. Одлуке); 

4) не одговори на достављена питања, примедбе и 

предлоге у прописаном року (члан 36. став 3. 

Одлуке); 

5) не спроведе поступак изјашњавања корисника 

услуга на рописан начин или не достави извештај 

о резултатима изјашњавања надлежном органу у 

прописаном року (члан 37. став 1. Одлуке); 

7) не изврши извршно решење комуналног 

инспектора донето на основу одредби ове одлуке. 

        За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 

одговорно лице у правном лицу.               

        За прекршаје из овог члана комунални 

инспектор, односно комунални полицајац, издаје 

прекршајни налог у складу са законом. 

Члан 39. 

         Новчаном казном у износу од 60.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) поступи супротно забрани прописаној чланом 

22. Одлуке; 

2) не изврши извршно решење комуналног 

инспектора донето на основу одредби ове одлуке. 

        За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 

одговорно лице у правном лицу. 

        За прекршај из става 1. тачка 1) овог члана 

казниће се новчаном казном у износу од 30.000 

динара предузетник. 

        За прекршај из става 1. тачка 1) овог члана 

казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 

динара физичко лице. 

        За прекршаје из овог члана комунални 

инспектор, односно комунални полицајац, издаје 

прекршајни налог у складу са законом. 

XII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 40. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о јавним паркиралиштима 

("Службени лист града Чачка" бр. 11/11).  

Члан 41. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка". 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

277. 

На основу члана 27. став 10. и 11. и 49. став 

3. Закона о јавној својини (»Службени гласник РС« 

број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 

и 113/17) и члана 63. став 1. тачка 7) и 19л) Статута 
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града Чачка (»Службени лист града Чачка« број 

3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/18),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној  11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И 

УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

I . ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се начин, услови и 

поступак прибављања, располагања и управљања 

стварима које су у јавној својини града Чачка (у 

даљем тексту: Град), начин, услови и поступак 

прибављања, располагања и управљања другим 

имовинским правима у вези са којима Град има 

одговарајућа права, као и коришћење, одржавање 

и управљање стварима у јавној својини које 

користе органи Града. 

Прибављање ствари у јавној својини, у 

смислу ове одлуке, је прибављање својине града на 

стварима по тржишној вредности ствари, 

разменом, изградњом и бестеретним правним 

послом (наслеђе, поклон или једнострана изјава 

воље). 

Под изградњом објеката, у смислу ове 

одлуке, не сматра се реконструкција, адаптација, 

санација, инвестиционо или текуће одржавање 

објеката.  

Право коришћења ствари, у смислу ове 

одлуке, је право на држање ствари, коришћење 

исте у складу са природом и наменом ствари, 

давање ствари у закуп и управљање истом. 

Управљање ствари, у смислу ове одлуке, је 

одржавање, обнављање и унапређивање ствари, 

као и извршавање законских и других обавеза у 

вези са тим стварима. 

Располагањем стварима у јавној својини 

Града, у смислу ове одлуке, је: 

1) давање ствари на коришћење; 

2) давање ствари у закуп; 

3) пренос права јавне својине Града на стварима на 

другог носиоца јавне својине, укључујући и 

размену; 

4) отуђење ствари; 

5) заснивање хипотеке на непокретностима;                      

6) улагање ствари у капитал; 

7) залагање покретних ствари. 

 

Члан 2. 

Ствари у јавној својини које користе 

органи Града за вршење права и дужности су 

непокретне и покретне ствари.  

Непокретне ствари су: службене зграде и 

пословне просторије, стамбене зграде и станови, 

гараже и гаражна места и друге непокретности у 

складу са законом.  

Покретне ствари су: превозна средства, 

предмети историјско документарне, културне и 

уметничке вредности, опрема и потрошни 

материјал и друге ствари у складу са законом.  

Покретне ствари су и новац и хартије од 

вредности чије се коришћење уређује посебним 

законом.  

Друга имовинска права, у смислу ове 

одлуке, су право на патент, право на лиценцу, 

модел, узорак и жиг, ауторско и сродна права, 

право коришћења техничке документације и друга 

имовинска права утврђена законом којим је 

уређена јавна својина. 

Члан 3. 

Прибављање и располагање непокретним 

стварима у јавној својини Града, у смислу ове 

одлуке, врши се у складу са законом којим се 

уређује јавна својина и по поступцима ближе 

уређеним подзаконским прописима којима се 

уређују услови и поступци прибављања и отуђења 

непокретности и давања у закуп ствари у јавној 

својини.  

Прибављање непокретних ствари 

експропријацијом врши се у складу са посебним 

законом којим је уређен поступак експропријације 

непокретности.    

Одлуку о покретању поступка 

експропријације доноси Градско веће града Чачка, 

на предлог Градског правобранилаштва града 

Чачка.  

Поступак прибављања покретних ствари у 

јавну својину Града спроводи се у складу са 

законом и подзаконским прописима којима се 

уређују јавне набавке.  

Поступак располагања покретним 

стварима у јавној својини Града спроводи се у 

складу са законом и подзаконским прописима 

којима се уређује јавна својина, као и одредбама 

ове одлуке.  

Члан 4. 

О прибављању и располагању стварима у 

јавној својини Града под условима прописаним 

законом и подзаконским прописима, одлучује 
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орган Града одређен у складу са законом, 

Статутом града Чачка и овом одлуком.  

Скупштина града Чачка одлучује о 

прибављању и располагању непокретностима у 

јавној својини Града, осим у случајевима давања у 

закуп пословног простора на период до пет година, 

давања на коришћење односно у закуп 

непокретности које не служе извршавању 

надлежности органа и организација Града на 

период до пет година и отуђењу, прибављању 

земљишта у јавној својини и давању у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини у складу 

са Законом о планирању и изградњи, у којима 

одлучује Градско веће града Чачка. 

 Градско веће града Чачка одлучује о 

располагању покретним стварима у јавној својини 

Града. 

 Против одлука донетих у поступку 

прибављања и располагања стварима у јавној 

својини Града није дозвољена жалба нити вођење 

управног спора. Одлуке донете у поступку 

прибављања и располагања стварима у јавној 

својини Града објављују се у „Службеном листу 

града Чачка“. 

Члан 5. 

  Орган градске управе надлежан за израду 

нацрта уговора о прибављању и располагању 

стварима дужан је да фотокопију закљученог 

уговора достави органу градске управе надлежном 

за послове финансија и Градском 

правобранилаштву града Чачка у року од три дана 

од закључења уговора. 

  Јавно предузеће које обавља послове 

уређивања грађевинског земљишта дужно је да 

примерак исправе о прибављању или располагању 

јавном својином Града на непокретностима коју 

прибави у обављању својих послова, као и 

примерак уговора који закључи у име и за рачун 

Града, достави органу градске управе надлежном 

за послове финансија, органу градске управе 

надлежном за имовинско - правне послове и 

Градском правобранилаштву града Чачка, у року 

од три дана од дана прибављања или закључења 

уговора. 

   Градско правобранилаштво града Чачка 

дужно је да покрене поступак за упис или брисање 

одговарајућег права Града на непокретности коју 

Град прибави или којом располаже, у року од 

петнаест дана од дана пријема примерка 

одговарајуће исправе. Орган градске управе 

надлежан за имовинско - правне послове, односно 

јавно предузеће које обавља послове уређивања 

грађевинског земљишта,  дужни су да припреме 

захтев за упис или брисање одговарајућег права 

Града, са потребним доказима у поступку по 

захтеву. Градско правобранилаштво града Чачка 

дужно је да достави решење о упису или брисању 

одговарајућих права на непокретности органу 

градске управе надлежном за имовинско - правне 

послове, у року од три дана од добијања овог 

решења од надлежног органа. 

Уговор о прибављању и располагању 

непокретности у јавну својину Града мора да 

садржи означену вредност непокретности која се 

прибавља или којом се располаже. 

Уколико лице које преноси или прибавља 

одговарајуће право на ствари у јавној својини 

Града не приступи закључењу одговарајућег 

уговора у року од шездесет дана од дана доношења 

одлуке о прибављању или располагању ствари, 

орган градске управе надлежан за имовинско - 

правне послове дужан је да покрене поступак за 

стављање ван снаге донете одлуке пред 

надлежним органом. 

Члан 6. 

Поступак, начин и услови прибављања и 

располагања грађевинским земљиштем у јавној 

својини Града уређују се посебном одлуком.  

II. НЕПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА 

Прибављање и отуђење непокретности у 

јавној својини Града  

Члан 7. 

Скупштина Града доноси акт о 

прибављању непокретних ствари у јавну својину 

Града, односно о отуђењу непокретних ствари из 

јавне својине Града, путем јавног надметања, 

прикупљања писаних понуда или непосредне 

погодбе.  

Скупштина Града актом из става 1. овог 

члана, одређује Комисију за спровођење поступка 

јавног надметања, прикупљања писаних понуда 

или непосредне погодбе.  

Иницијативу за покретање поступка 

прибављања, односно отуђења непокретности из 

јавне својине Града покреће Градоначелник, 

самостално или на предлог надлежних градских 

управа, јавних предузећа, установа, друштава 

капитала чији је оснивач Град, у зависности од 

непокретности која се прибавља у јавну својину, 

односно отуђује из јавне својине.  

Орган градске управе надлежан за 

имовинско - правне послове припрема акте за 

органе Града о прибављању, односно отуђењу 

непокретности из јавне својине Града и исте 

доставља Градском већу, које утврђује предлоге 

аката и упућује их Скупштини града ради 

разматрања и доношења.  
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Члан 8. 

По окончаном поступку јавног надметања, 

прикупљања писаних понуда или непосредне 

погодбе, Комисија из члана 7. став 2. ове одлуке 

доставља записник са предлогом одлуке органу 

градске управе надлежном за имовинско - правне 

послове, који припрема нацрт одговарајућег акта и 

доставља га Градском већу града Чачка, ради 

утврђивања предлога одлуке.  

Скупштина града доноси одлуку о 

прибављању, односно отуђењу непокретности из 

јавне својине Града.  

На основу одлуке из претходног става, 

уговор о прибављању и отуђењу ствари у јавној 

својини Града, у име Града закључује 

Градоначелник, односно лице које он овласти, по 

претходно прибављеном мишљењу Градског 

правобранилаштва.  

На основу одлуке из става 2. овог члана о 

прибављању непокретности у јавну својину Града 

изградњом, Градоначелник подноси захтев 

надлежном органу за издавање грађевинске 

дозволе за изградњу објекта. Захтев за издавање 

решења о одобрењу извођења радова са потребним 

доказима припрема орган градске управе 

надлежан за послове инвестиција Града. 

Отуђење непокретности у јавној својини 

Града рушењем 

Члан 9. 

Образложену иницијативу за отуђење 

непокретности у јавној својини Града рушењем 

подноси Градоначелник органу градске управе 

надлежном за имовинско - правне послове. 

Орган градске управе надлежан за 

имовинско - правне послове израђује нацрт одлуке 

о отуђењу непокретности у јавној својини Града 

рушењем и доставља га Градском већу ради 

утврђивања предлога. 

Градско веће утврђује предлог одлуке и 

доставља га Скупштини Града ради доношења. 

    Пренос права јавне својине на непокретности 

на другог носиоца јавне својине (са накнадом 

или без накнаде), укључујући размену 

Члан 10. 

Град може пренети право јавне својине на 

другог носиоца јавне својине, са накнадом или без 

накнаде, као и извршити размену права јавне 

својине са другим носиоцем права јавне својине, 

под условима и на начин прописан законом и 

подзаконским актом. 

Поступак располагања из става 1. овог 

члана спроводи се на начин прописан овом 

одлуком за прибављање непокретних ствари у 

јавну својину Града, односно отуђење 

непокретних ствари из јавне својине Града, путем 

јавног надметања, прикупљања писаних понуда 

или непосредне погодбе 

Давање ствари у јавној својини Града на 

коришћење 

Члан 11. 

Град Чачак може давати на коришћење 

непокретности у јавној својини Града, под 

условима и на начин прописан законом и 

подзаконским актом. 

Носиоци права коришћења и корисници 

непокретности у јавној својини Града имају права 

и обавезе прописане законом. 

Члан 12. 

Образложену иницијативу за давање 

непокретности у јавној својини Града на 

коришћење подноси Градоначелник органу 

градске управе надлежном за имовинско - правне 

послове. 

Орган градске управе надлежан за 

имовинско - правне послове израђује нацрт одлуке 

о давању непокретности у јавној својини Града на 

коришћење и доставља га Градском већу ради 

утврђивања предлога. 

Градско веће утврђује предлог одлуке и 

доставља га Скупштини Града ради доношења. 

Градоначелник, на основу одлуке из става 

3. овог члана, закључује уговор о  давању 

непокретности у јавној својини Града на 

коришћење.     

Члан 13. 

 Град може дати службени простор (сале) у 

службеним зградама на привремено, односно 

повремено коришћење, најдуже до 30 дана, са 

накнадом или без накнаде, за рад, одржавање 

састанака, промоција и манифестација од општег 

друштвеног значаја.  

Штету насталу на опреми и у службеном 

простору за време привременог односно 

повременог коришћења истог, сноси лице коме је 

простор дат на коришћење.  

Члан 14. 

 О распореду коришћења службених зграда 

и просторија за потребе органа Града одлучује 

Градоначелник.  

О давању службеног простора (сала) на 

повремено коришћење решењем одлучује орган 

градске управе надлежан за опште послове. 



Страна 904 – Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 14. јул 2018. године 

Одузимање права коришћења 

непокретности                                        

Члан 15. 

Образложену иницијативу за одузимање 

права коришћења непокретности у јавној својини 

Града од носиоца права коришћења, у законом 

прописаним случајевима, подноси Градоначелник 

органу градске управе надлежном за имовинско - 

правне послове. 

Градска управа надлежна за имовинско - 

правне послове утврђује основаност иницијативе, 

израђује нацрт одлуке о одузимању непокретности 

у јавној својини Града и доставља га Градском 

већу ради утврђивања предлога. 

Градско веће утврђује предлог одлуке и 

доставља га Скупштини Града ради доношења. 

        Заснивање хипотеке на непокретностима 

Члан 16. 

Град Чачак може засновати хипотеку на 

непокретностима у јавној својини Града у складу 

са законом. 

            Одлуку о заснивању хипотеке на 

непокретностима у јавној својини Града, доноси 

Скупштина Града. 

 Нацрт одлуке из става 2. овог члана 

израђује орган градске управе надлежан за 

имовинско - правне послове, на основу 

образложене иницијативе Градоначелника. 

  На основу одлуке из става 3. овог члана, 

заложну изјаву, односно уговор, потписује 

Градоначелник или лице које он овласти. 

Улагање непокретности у капитал 

јавног предузећа и друштава капитала 

Члан 17. 

Непокретности у јавној својини Града могу 

се улагати у капитал јавног предузећа и друштава 

капитала у складу са законом. 

                Образложену иницијативу за улагање 

непокретности у јавној својини Града у капитал 

јавног предузећа и друштава капитала подноси 

Градоначелник органу градске управе надлежном 

за имовинско - правне послове. 

Орган градске управе надлежан за 

имовинско - правне послове израђује нацрт одлуке 

о улагању непокретности у јавној својини Града у 

капитал јавног предузећа и друштава капитала и 

доставља га Градском већу ради утврђивања 

предлога. 

Градско веће утврђује предлог одлуке и 

доставља га Скупштини Града ради доношења. 

                                                     

Давање у закуп пословног простора и других 

непокретности у јавној својини Града  

Члан 18. 

Град може давати у закуп непокретности 

на којима има право својине у складу са законом 

којим се уређује јавна својина и по поступцима 

ближе уређеним подзаконским прописима којима 

се уређују услови и поступци прибављања и 

отуђења непокретности и давања у закуп ствари у 

јавној својини.  

О давању у закуп непокретности у својини 

Града одлучује орган одређен Статутом града 

Чачка. 

Поступак, начин и услови давања у закуп 

пословног простора у јавној својини Града уређују 

се посебном одлуком.  

Поступак, начин и услови располагања 

стамбеним зградама и становима у јавној својини 

Града уређују се посебном одлуком.  

Сагласност за давање у закуп непокретности  

Члан 19. 

 Носилац права коришћења на 

непокретности на којима Град има право јавне 

својине, који намерава да ову непокретност изда у 

закуп, дужан је да за издавање непокретности 

прибави сагласност надлежног органа одређеног 

Статутом града Чачка. 

Лице наведено у ставу 1. овог члана 

покреће поступак за прибављање наведене 

сагласности подношењем захтева органу градске 

управе надлежном за имовинско - правне послове. 

Орган градске управе надлежан за 

имовинско - правне послове утврђује основаност 

поднетог захтева и припрема нацрт одговарајућег 

решења које доноси надлежни орган.  

Извођење радова на одржавању непокретности  

Члан 20. 

Градско веће града Чачка доноси одлуку о 

извођењу радова на реконструкцији 

непокретности у својини Града.  

Уколико је град Чачак сувласник на 

непокретности из става 1. овог члана, одлуком о 

извођењу радова одређују се услови под којима 

град Чачак учествује у финансирању извођења 

радова и даје сагласност на нацрт уговора о 

заједничком финансирању радова који закључују 

град Чачак и остали сувласници непокретности.  

Градоначелник подноси надлежном органу 

захтев за издавање решења о одобрењу извођења 

грађевинских радова на реконструкцији 
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непокретности, на основу одлуке Градског већа. 

Захтев за издавање решења о одобрењу извођења 

радова са потребним доказима припрема орган 

градске управе надлежан за послове инвестиција 

града. 

Носилац права коришћења на 

непокретности у јавној својини Града може 

изводити радове на адаптацији, санацији, 

инвестиционом или текућем одржавању 

непокретности на основу одлуке надлежног органа 

носиоца права коришћења, без посебне одлуке 

надлежног органа Града. 

Градско веће може, у случају доношења 

одлуке из става 1. овог члана, овластити корисника 

постојеће непокретности да обавља инвеститорска 

права у име и за рачун Града, у поступку 

одржавања непокретности коју користи. 

Одлуком о оснивању јавног предузећа 

може се овластити јавно предузеће да обавља 

инвеститорска права у име и за рачун Града у свим 

или појединим поступцима одржавања 

непокретности којима управља или које користи. 

Пренос инвеститорских права   

Члан 21. 

Скупштина града Чачка може, приликом 

доношења одлуке о прибављању јавне својине 

Града изградњом објекта, да одлуком овласти 

корисника или управљача непокретности или 

месну заједницу, установу, јавну агенцију или 

јавно предузеће чији је оснивач, да обавља 

инвеститорска права у име и за рачун Града у 

поступку изградње објекта који се прибавља у 

јавну својину Града.  

Откуп стана 

Члан 22. 

Градоначелник, односно лице које овласти, 

закључује уговоре о откупу стана на коме је Град 

носилац права јавне својине, у складу са 

одредбама посебног закона.  

Сагласности у поступку одлучивања 

стамбених заједница 

Члан 23. 

  Градско веће града Чачка даје 

одговарајуће сагласности у поступцима 

формирања и рада стамбених заједница у 

стамбеним зградама у којима је Град носилац 

права јавне својине или има право јавне својине на 

посебним деловима зграде, у складу са одредбама 

посебног закона. 

Одлучивање о праву прече куповине 

непокретности 

Члан 24. 

Лице које намерава да отуђи непокретност 

или део непокретности на којој Град има право 

прече куповине према важећим прописима, дужно 

је да поднесе понуду органу градске управе 

надлежном за имовинско - правне послове којом 

Граду нуди на продају предметну непокретност. 

Понуда садржи податке о непокретности наведене 

из катастра непокретности и цену по којој се 

непокретност нуди.  

Надлежни орган управе израђује предлог 

одлуке о понуди и доставља га Градском већу, 

ради одлучивања. 

Градско веће доноси одлуку да се понуда 

прихвати или да се понуда не прихвати. 

Прибављање мишљења Градског 

правобранилашта о прибављању и 

располагању непокретним стварима 

Члан 25. 

Уговори о прибављању и располагању 

непокретности у јавној својини Града закључују се 

по претходно прибављеном мишљењу Градског 

правобранилаштва. 

             Градско правобранилаштво је дужно да 

мишљење из става 1. овог члана да у року од 30 

дана од дана пријема захтева за давање мишљења. 

III . ПОКРЕТНE СТВАРИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА 

Располагање покретним стварима у 

јавној својини Града  

Члан 26. 

О располагању покретним стварима у 

јавној својини Града, одлучује Градско веће града 

Чачка. 

Орган градске управе надлежан за 

имовинско - правне послове спроводи поступак 

прибављања односно располагања покретним 

стварима у јавној својини Града у складу са 

законом, уредбом и овом одлуком и после 

спроведеног поступка припрема предлог акта о 

прибављању, односно отуђењу који доноси 

Градско веће.  

Отуђење покретних ствари 

Члан 27. 

Покретне ствари се отуђују из јавне 

својине по правилу у поступку јавног оглашавања, 

односно прикупљањем писаних понуда на начин 

којим се обезбеђује интерес органа Града. 

            Изузетно, покретне ствари могу се отуђити 
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из јавне својине Града непосредном погодбом, 

уколико нису отуђене у првом покушају продаје у 

поступку јавног оглашавања, односно 

прикупљања писаних понуда. 

          У поступку отуђења непосредном погодбом, 

купопродајна цена ствари из става 2. овог члана, не 

може бити мања од најниже, односно почетне цене 

утврђене у поступку јавног оглашавања, односно 

прикупљања писаних понуда. 

         Изузетно од става 3. овог члана, отуђење 

покретних ствари из јавне својине Града може се 

вршити и испод тржишне цене, односно без 

накнаде, ако постоји интерес за таквим 

располагањем, као што је отклањање последица 

елементарних непогода и у другим случајевима 

утврђеним законом или актом Владе. 

Градско веће града Чачка може одлучити 

да се расходују покретне ствари које није могуће 

отуђити на начин прописан ставовима 1, 2, 3. и 4. 

овог члана и као такве отуђе из јавне својине 

Града. 

Члан 28. 

Решење о покретању поступка отуђења 

покретних ствари из јавне својине Града, у 

поступку јавног оглашавања, односно 

прикупљања писаних понуда, доноси Градско веће 

града Чачка. 

Градско веће, истовремено са доношењем 

одлуке о покретању поступка из става 1. овог 

члана, образује и именује Комисију за отуђење 

покретних ствари из јавне својине Града. 

         Предлог одлуке о покретању поступка за 

отуђење покретних ствари из јавне својине Града 

израђује орган градске управе надлежан за 

имовинско - правне послове, на основу 

образложене иницијативе Градоначелника и 

доставља га Градском већу. 

Уз предлог одлуке из става 3. овог члана, 

орган градске управе надлежан за имовинско - 

правне послове доставља Градском већу и текст 

јавног огласа, осим у случају отуђења покретних 

ствари из јавне својине Града непосредном 

погодбом. 

Члан 29. 

Комисија из члана 28. став 2. ове одлуке 

има председника, заменика председника, два 

члана и њихове заменике. 

         Актом о образовању и именовању Комисије 

уређују се послови и задаци Комисије. 

        Стручне и административне послове за 

потребе Комисије обавља орган градске управе 

надлежан за имовинско - правне послове. 

 

Члан 30. 

        Комисија из члана 28. став 2. ове одлуке 

доставља органу градске управе надлежном за 

имовинско - правне послове записник о свом раду 

и образложен предлог за отуђење покретних 

ствари из јавне својине Града. 

         Орган градске управе надлежан за имовинско 

- правне послове доставља Градском већу предлог 

одлуке о отуђењу покретних ствари из јавне 

својине Града и текст уговора о отуђењу 

покретних ствари из јавне својине Града, ради 

доношења. 

Давање покретних ствари у закуп  

Члан 31. 

На закуп покретних ствари у јавној својини 

Града сходно се примењују одредбе закона и 

подзаконских аката, као и ове одлуке, које се 

односе на давање у закуп непокретности. 

Пренос права јавне својине Града на 

покретним стварима на другог носиоца јавне 

својине, укључујући и размену 

Члан 32. 

Покретне ствари у јавној својини Града 

могу се пренети на другог носиоца јавне својине, 

са накнадом или без накнаде, укључујући и 

размену, у складу са Законом. 

              Одлуку о преносу права јавне својине 

Града на покретним стварима на другог носиоца 

јавне својине, укључујући и размену, доноси 

Градско веће града Чачка. 

  Предлог одлуке из става 2. овог члана и 

текст уговора о преносу права јавне својине Града 

на покретним стварима на другог носиоца јавне 

својине, сачињава орган градске управе надлежан 

за имовинско - правне послове и доставља га 

Градском већу. 

  Уговор из става 3. овог члана закључује 

Градоначелник или лице које он овласти. 

             Уговором из става 4. овог члана, ближе се 

уређују међусобни односи.  

Давање покретних ствари на коришћење 

Члан 33. 

Покретне ствари у јавној својини Града, 

могу се дати на коришћење директним и 

индиректним корисницима буџетских средстава 

Републике Србије и Града, јавним предузећима и 

установама чији је оснивач Град Чачак, у сврху 

обављања њихове делатности, ако нису неопходне 

за обављање послова органа Града. 

         Одлуку о давању покретних ствари у јавној 

својини Града на коришћење доноси Градско веће. 

         Предлог одлуке из става 2. овог члана и текст 
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уговора о давању покретних ствари у јавној 

својини Града на коришћење израђује орган 

градске управе надлежан за имовинско - правне 

послове и доставља га Градском већу. 

         Уговор из става 3. овог члана закључује 

Градоначелник или лице које он овласти. 

       Уговором из става 3. овог члана, ближе се 

уређују међусобни односи.                                                                

Улагање покретних ствари у капитал и 

давање у залогу 

Члан 34. 

Покретне ствари у јавној својини Града 

могу се улагати у капитал и залагати у складу са 

законом. 

         Одлуку о улагању покретних ствари у 

капитал и залагању покретних ствари у јавној 

својини Града, доноси Градско веће града Чачка. 

Одлуку о залагању покретних ствари у 

јавној својини Града, доноси Градоначелник. 

Предлог одлуке из става 2. и 3. овог члана 

и текст уговора о улагању покретних ствари у 

капитал, односно залагању покретних ствари у 

јавној својини Града, сачињава орган градске 

управе надлежан за имовинско - правне послове и 

доставља га Градском већу, односно 

Градоначелнику. 

Уговор из става 4. овог члана закључује 

Градоначелник или лице које он овласти. 

         Уговором из става 4. овог члана, ближе се 

уређују међусобни односи. 

            Давање и примање поклона  

Члан 35. 

Представници Града могу давати 

протоколарне пригодне поклоне домаћим и 

страним лицима, као покретне ствари мање 

вредности, којима се на прикладан начин 

презентује Град.  

Члан 36. 

Поклони које представници Града добију у 

вршењу послова представљања Града у 

међународној сарадњи постају јавна својина 

Града.  

Изузетно од става 1. овог члана 

представници Града могу стећи својину на 

пригодном поклону мање вредности, који не може 

бити у новцу, а који се даје за успомену или у знак 

међународне сарадње или солидарности.  

Под пригодним поклоном мање вредности, 

у смислу ове Одлуке, подразумева се поклон чија 

вредност не прелази износ утврђен законом којим 

се уређује спречавање сукоба интереса при 

вршењу јавних функција.  

Члан 37. 

Са поклонима из члана 36. став 1. ове 

одлуке поступа се на начин прописан 

подзаконским актом којим је прописано 

поступање са поклонима који остају у јавној 

својини. 

О чувању поклона из члана 36. став 1. ове 

одлуке стара се кабинет Градоначелника, а о 

њиховом коришћењу одлучује Градоначелник, у 

складу са подзаконским прописом.  

IV. ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 

ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА У 

ВЕЗИ СА КОЈИМА ГРАД ЧАЧАК ИМА 

ОДГОВАРАЈУЋА ПРАВА 

Члан 38. 

О прибављању и располагању другим 

имовинским правима у вези са којима Град има 

одговарајућа права одлучује Градско веће града 

Чачка, сходном применом одредби ове одлуке које 

се односе на прибављање и располагање 

непокретним стварима у јавној својини Града. 

Прибављање и располагање другим 

имовинским правима у вези са којима Град има 

одговарајућа права, у смислу ове одлуке, врши се 

у складу са законом којим се уређује јавна својина 

и по поступцима ближе уређеним подзаконским 

прописима којима се уређују услови и поступци 

прибављања и отуђења непокретности и давања у 

закуп ствари у јавној својини.  

V. КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

СТВАРИМА 

Члан 39. 

Носиоци права коришћења и корисници 

управљају стварима у јавној својини Града које 

користе. 

Управљање стварима у јавној својини, у 

смислу става 1. овог члана, јесте њихово 

одржавање, обнављање и унапређивање, као и 

извршавање законских и других обавеза у вези са 

тим стварима, ако за одређени случај права 

коришћења, односно коришћења, законом, 

подзаконским актом или овом одлуком није нешто 

друго прописано.  

Орган градске управе надлежан за опште и 

заједничке послове управља стварима у јавној 

својини Града које користе органи Града у складу 

са одлуком којом су прописане надлежности 

градске управе. 

У случају престанка права коришћења 

носиоца права коришћења на ствари у јавној 

својини Града, орган градске управе надлежан за 
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опште и заједничке послове преузима управљање 

тим стварима. 

У случају престанка постојања правног 

лица чији је оснивач Град и преласка права својине 

на стварима на Град, орган градске управе 

надлежан за опште и заједничке послове преузима 

државину на стварима, а орган градске управе 

надлежан за вођење евиденције о преузетим 

стварима уноси ствари у евиденцију коју води. 

Члан 40. 

Органи Града дужни су да ствари у својини 

Града користе на начин којим се обезбеђује 

ефикасно вршење њихових права и дужности, као 

и рационално коришћење и очување тих ствари.  

Службеник који руководи органом Града, 

односно друго овлашћено лице, стара се о 

законитости и одговоран је за законито коришћење 

и управљање стварима у јавној својини које 

користи орган.  

Запослени у органима Града одговорни су 

за савесно и наменско коришћење ствари у својини 

Града које користе у обављању послова.  

VI. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О СТВАРИМА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА  

Члан 41. 

Орган градске управе надлежан за послове 

финансија води евиденцију, у складу са законом, о 

стању, вредности и кретању средстава у јавној 

својини Града које користе органи и организације 

Града.  

 Jединствена евиденција из става 1. овог 

члана ствари у јавној својини Града које користе 

сви директни корисници буџета Града води се при 

органу градске управе надлежном за финансије. 

Све промене у Главној књизи трезора на 

нефинансијској имовини и капиталу евидентирају 

се код директног корисника органа градске управе 

надлежног за финансије.  

Јединствену евиденцију непокретности у 

јавној својини Града, у складу са уредбом Владе 

Републике Србије, води орган градске управе 

надлежан за имовинско - правне послове.  

Орган градске управе надлежан за 

имовинско - правне послове дужан је да 

јединствену евиденцију непокретности у јавној 

својини Града достави органу градске управе 

надлежном за послове финансија. 

VII. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА  

Члан 42. 

 Надзор над применом одредаба ове 

одлуке, врши Служба за буџетску инспекцију 

града Чачка и Служба за интерну ревизију 

корисника буџетских средстава града Чачка.  

У вршењу надзора службе из става 1. овог 

члана имају право непосредног увида у евиденцију 

и документацију о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у јавној 

својини.  

Органи и други корисници средстава у 

јавној својини Града код којих се врши надзор 

дужни су да службама из става 1. овог члана 

омогуће увид у евиденцију и документацију о 

прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у јавној својини Града, као 

и да им дају потребна објашњења и пруже помоћ у 

вршењу надзора.  

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 43. 

Град Чачак ће пренети право коришћења 

на становима и стамбеним зградама у јавној 

својини Града на којима не постоји право 

коришћења других лица на Градску стамбену 

агенцију, у року од три године од ступања на снагу 

ове одлуке.  

ЈП „Градац“ Чачак ће предати државину 

Граду на свим становима, стамбеним зградама и 

пословном простору који не служи обављању 

редовне делатности предузећа, на којима ЈП 

„Градац“ Чачак није носилац права коришћења а 

својина је Града, са потребним исправама о 

прибављању наведених непокретности у јавну 

својину Града, у року од годину дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке.  

Члан 44. 

На све што није прописано овом одлуком, 

непосредно ће се примењивати одредбе закона и 

подзаконских прописа који уређују јавну својину.  

Члан 45. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка".  

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 
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278. 

На основу члана 68. Закона о заштити 

животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/2004, 

36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 

43/2011-одлука УС и 14/2016) и члана 63. Статута 

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

8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018), 

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, 

донела је 

ПРОГРАМ 

 ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2018 – 2027. ГОДИНЕ 

- УВОД 

1.1. Надлежности локалне самоуправе у 

заштити животне средине 

Устав РС утврђује да су «јединице 

локалне самоуправе2 надлежне у питањима која 

се, на сврсисходан начин, могу остваривати 

унутар јединице локалне самоуправе» (члан 

177)3, а која су питања од локалног значаја 

одређује се законом (исто као и када се ради о 

питањима од републичког, односно 

покрајинског значаја). Јединице локалне 

самоуправе су општине, градови и град Београд 

(члан 188. Устава РС). 

Надлежност општина у области 

животне средине дефинисана је чланом 

190.Устава РС, којим је прописано да општина, 

преко својих органа, у складу са законом 

обавља различите послове, између осталог, 

стара се о заштити животне средине, заштити од 

елементарних и других непогода; заштити 

културних добара од значаја за општину; 

заштити, унапређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта. Поред тога што 

уређује и обезбеђује обављање бројних других 

делатности, општина доноси свој урбанистички 

план и програм развоја, стара се о јавном 

информисању итд. Град има надлежности које 

су Уставом поверене општини, а законом му се 

могу поверити и друге надлежности (члан 189. 

Устава РС). 

Да би се на прави начин разумеле 

надлежности локалне самоуправе, морају се 

посматрати у контексту укупних решења, која 

садрже прописи којима се регулише положај и 

улога локалне самоуправе, а нарочито у 

контексту решења садржаних у Закону о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 

129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон). 

Истовремено, треба имати у виду да су 

«концепт од којег се полазило при уређивању 

система локалне самоуправе Законом, као и 

његова конкретна операционализација и 

разрада, у свему у складу са Европском 

повељом о локалној самоуправи».  

У делу Закона о локалним 

самоуправама, којим се регулише надлежност 

града предвиђено је да се град5, преко својих 

органа, у складу са Уставом и законом, између 

осталог: «11) стара о заштити животне средине, 

доноси програме коришћења и заштите 

природних вредности и програме заштите 

животне средине, односно локалне акционе и 

санационе планове, у складу са стратешким 

документима и својим интересима и 

специфичностима и утврђује посебну накнаду 

за заштиту и унапређење животне средине» 

(члан 20). Једна од кључних надлежности 

јединице локалне самоуправе, која је у 

индиректној вези са заштитом животне 

средине, прописана је и тачком 5. члана 20, где 

је предвиђено да «општина преко својих органа, 

у складу са Уставом и Законом, уређује и 

обезбеђује обављање и развој комуналних 

делатности (пречишћавање и дистрибуција 

воде, пречишћавање и одвожење атмосферских 

и отпадних вода – одржавање чистоће у 

градовима и насељима, одржавање депонија, 

као и организационе, материјалне и друге 

услове за њихово обављање)»6. 

Као поверене општина обавља 

«поједине послове инспекцијског надзора из 

области: просвете, здравства, заштите животне 

средине7, рударства, промета робе и услуга, 

пољопривреде, водопривреде и шумарства и 

друге инспекцијске послове у складу са 

законом» (члан 22)8. Осим тога, Република 

Србија може законом поверити јединицама 

локалне самоуправе поједина питања из своје 

надлежности, као што су извршавање закона и 

других прописа, а јединице локалне самоуправе 

су дужне и одговорне да извршавају ове 

послове као поверене и то квалитетно и 

ефикасно (члан 52. тачка 5. и члан 6)9. Органи 

Републике врше надзор над законитошћу рада и 

аката органа јединице локалне самоуправе, у 

складу са Уставом и Законом (члан 78. став 2)10.  

Закон о комуналним делатностима 

Закон о комуналним делатностима («Сл. 

гласник РС», број 88/11 и 104/2016) дефинисао 

је да комуналне делатности обухватају: 1) 

снабдевање водом за пиће; 2) пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних вода; 3) 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије; 

4) управљање комуналним отпадом; 5) градски 
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и приградски превоз путника; 6) управљање 

гробљима и погребне услуге; 7) управљање 

јавним паркиралиштима; 8) обезбеђивање 

јавног осветљења1;  

9) управљање пијацама; 10) одржавање улица и 

путева; 11) одржавање чистоће на површинама 

јавне намене; 12) одржавање јавних зелених 

површина; 13) димничарске услуге; 14) 

делатност зоо-хигијене (члан 2). 

Ради коришћења, чувања и одржавања 

средстава за обављање комуналних делатности, 

одржавања чистоће и заштите животне средине, 

јединица локалне самоуправе може да пропише 

опште услове одржавања комуналног реда и 

мере за њихово спровођење (члан 4. став 2).  

Влада изузетно може одлучити да на 

подручјима која су законом стављена под 

посебну заштиту, туристичком простору и 

другим подручјима од посебног значаја, 

управљач обезбеђује обављање комуналне 

делатности. 

Влада прописује услове обављања 

комуналне делатности на овим подручјима, 

ради одрживог коришћења и управљања 

природним ресурсима као и спречавања, 

отклањања и смањења негативних утицаја на 

животну средину. Јединица локалне 

самоуправе може својом одлуком, у складу са 

Статутом, предвидети да градска општина, 

месна заједница или други облик месне 

самоуправе обавља одређене послове у вези са 

обезбеђивањем услова за обављање 

комуналних делатности11. Према одредбама 

члана 6. Закона, јединица локалне самоуправе је 

дужна да се у поступку поверавања обављања 

комуналних делатности руководи начелима 

                                                      
1  5 Члан 18 Закона уређује општину као основну територијалну 

јединицу локалне самоуправе. Општина би требало да има најмање 10.000 
становника, иако било из историјских разлога или неких других разлога 
постоје и мање општине. Члан 23 овог Закона уређује град као јединицу 
локалне самоуправе када има више од 100.000 становника, али опет постоје 
случајеви када и мање општине имају статус града. Статус града Београда је 
предмет посебног закона.  6 Из претходне реченице се може видети да се 
наведеним законом пречишћавање и одвођење отпадних вода и одржавање 
депонија не подводе под исту област. Уопште, међу стручњацима и 
практичарима у овласти заштите животне средине постоје неслагања у 
погледу тога да ли је нпр. управљање отпадом превасходно комунална 
делатност или делатност из домена заштите животне средине (прим. 
аутора).  
 7 Иако су велике надлежности локалних самоуправа над 
заштитом животне средине заступљене у већини земаља чланица ЕУ, па се 
тако могу посматрати као европски стандард, утисак је да је преношење 
надлежности на локални ниво урађено превише брзо и без одговарајуће 
припреме локалних самоуправа. Стога се од надлежних у локалним 
самоуправама често може чути да је» држава све што није могла да реши 
пренела на локални ниво”. (прим. аутора).  
 8 У вези са „повереним пословима“ треба имати у виду да се 
ради о пословима који су „по својим карактеристикама“ послови централних 
органа. Они их „поверавају законом, не преносе их у надлежност локалних 
органа, поверавање увек прате јасна и изузетно снажна надзорна и 
усмеравајућа овлашћења централних органа“. Влатковић, М., Ђокић, Б., оп. 
цит. стр. 75.  

конкуренције, економичности, ефикасности  и 

заштите животне средине. 

Национални програм заштите животне 

средине јасно се одређује према питању 

надлежности локалне самоуправе тако што се 

констатује да је „свака јединица локалне 

самоуправе одговорна за квалитетно и 

ефикасно обављање како изворних, тако и 

поверених послова. 

Изворни послови су они које јединица 

локалне самоуправе, на основу Устава и Закона 

обавља у функцији остваривања локалне 

самоуправе. Другим речима, то су послови који 

су од непосредног интереса за грађане, и као 

такви су Законом утврђени као изворни 

послови. Према законима којима се уређује 

локална самоуправа и комуналне делатности, 

општина се стара о заштити животне средине, 

доноси програме коришћења и заштите 

природних вредности и заштите животне 

средине, односно локалне акционе и санационе 

планове, у складу са стратешким документима 

и својим интересима и специфичностима, 

обавља послове пречишћавања и одвођења 

атмосферских и отпадних вода, одржавање 

чистоће у градовима и насељима, одржавање 

депонија и утврђује посебну накнаду за заштиту 

и унапређење животне средине“ 12.  

Прописи у области животне средине и 

надлежност локалне самоуправе 

Као што је напред наведено, Законом о 

локалној самоуправи се утврђују послови из 

надлежности градова и општина, али те 

надлежности нису регулисане oвим законима, 

већ тзв. секторским законима, односно 

законима из појединих области. Једна од таквих 

области у којој се прописују надлежности 

 9 У складу са чланом 4 Закона, Република Србије може да 
повери јединицама локалне самоуправе поједине предмете из своје 
надлежности „За вршење поверених надлежности средства обезбеђује 
Република Србија или аутономна покрајина, зависно од тога ко је поверио 
надлежности.“  

 10 На основу члана 28. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, 
број 20/92, 48/93, 53/93, 67/93 и 48/94), а који се примењује сходно члану 93. 

Закона о државној управи („Сл. Гласник РС”, број 79/05), када је вршење 
појединих инспекцијских послова поверено органима општине, града Београда, 

градова и аутономних покрајина, републичким инспектор има, у односу на те 
органе, право и дужност да: издаје обавезне инструкције за извршавање закона 

и других прописа и за вршење послова, као и да контролише њихово 
извршавање; остварује непосредан надзор над њиховим радом; врши 

непосредан инспекцијски надзор у свим пословима и са свим овлашћењима ако 
их органи не врше; одузме овлашћење поједином инспектору и предложи  

                  11Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну 
услугу на начин којим се: 1) не ометају други корисници и не угрожава животна 

средина; 2) не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања 
одређене комуналне делатности (члан 18).  

 12 Национални програм заштите животне средине , стр. 19.   

 

 .   
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локалне самоуправе је и област животне 

средине. 

Већина важећих закона у области 

заштите животне средине садржи одредбе које 

се односе на надлежности локалне самоуправе. 

То је општа и уједно једна од најзначајнијих 

карактеристика прописа у области животне 

средине усвојених у РС у последњих неколико 

година који су донети, између осталог, у циљу 

усаглашавања са релевантним прописима ЕУ. 

Могло би се рећи да је овај процес започет 

доношењем четири системска закона у области 

животне средине у 2004. години, а настављен 

доношењем сета закона у 2009. години. 

Закон о заштити животне средине 

Значајан део одредби Закона о заштити 

животне средине се односи на јединице локалне 

самоуправе. Неке одредбе Закона о заштити 

животне средине имају општи карактер и 

односе се на јединицу локалне самоуправе, док 

се једним делом одредаба експлицитно 

прописују овлашћења и обавезе јединица 

локалне самоуправе. 

Према одредбама члана 5. Закона о 

заштити животне средине („Сл. гласник РС“, 

број 135/04, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-

др.закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016) у 

остваривању система заштите животне средине 

и јединица локалне самоуправе, поред осталих 

субјеката, одговорна је за сваку активност којом 

се мења или се може променити стање и услови 

у животној средини, односно за непредузимање 

мера заштите животне средине, у складу са 

Законом. Обавеза је јединица локалне 

самоуправе да обезбеђују интеграцију заштите 

и унапређивања животне средине у све 

секторске политике спровођењем међусобно 

усаглашених планова и програма и применом 

прописа кроз систем дозвола, техничких и 

других стандарда и норматива, финансирањем, 

подстицајним и другим мерама заштите 

животне средине (члан 9. тачка 1. Закона о 

заштити животне средине). 

На основу члана 109. Закона о заштити 

животне средине, јединици локалне самоуправе 

поверени су, између осталог, послови вршења 

инспекцијског надзора над извршавањем 

послова поверених овим законом и прописима 

донетим на основу овог закона. 

 Осим тога, јединице локалне 

самоуправе имају и бројне друге надлежности 

(овлашћења и обавезе) по основи Закона о 

заштити животне средине. Јединице локалне 

самоуправе у оквиру надлежности утврђених 

овим и посебним законом, доносе своје планове 

и програме управљања природним ресурсима и 

добрима, у складу са стратешким документима 

из члана 12. овог закона и својим 

специфичностима (члан 13). У делу који се 

односи на превентивне мере јединица локалне 

самоуправе учествује у поступку припреме и 

доношења планова (просторни и урбанистички 

планови) и други планови (планови уређења и 

основе коришћења пољопривредног земљишта, 

шумске, водопривредне, ловно-привредне 

основе и програми унапређења рибарства на 

рибарским подручјима и други планови), на 

начин одређен законом (члан 33). 

Јединица локалне самоуправе даје 

услове за обезбеђење мера и услова заштите 

животне средине на захтев органа надлежног за 

припрему и доношење плана, а на основу 

услова и мишљења надлежних стручних 

организација (члан 34). Јединица локалне 

самоуправе дужна је да прибави претходну 

сагласност надлежног органа аутономне 

покрајине на предлог акта којим се одређује 

статус угрожене животне средине и приоритети 

за санацију и ремедијацију за подручја од 

локалног значаја на територији аутономне 

покрајине (члан 43)13. 

Јединица локалне самоуправе, као и 

државни органи и органи аутономне покрајине, 

доноси програм заштите животне средине на 

својој територији, односно локалне акционе и 

санационе планове, у складу са Националним 

програмом и плановима из члана 65. и члана 66. 

овог Закона и својим интересима и 

специфичностима (члан 68). 

Јединица локалне самоуправе доноси 

програм мониторинга на својој територији који 

мора бити у складу са програмом мониторинга 

који доноси Влада, на основу посебних закона 

(члан 69). Локални регистар извора загађивања 

животне средине води надлежни орган јединице 

локалне самоуправе (члан 75. став 3), а 

надлежни орган јединице локалне самоуправе 

(исто као и надлежни орган аутономне 

покрајине) дужан је да Агенцији за заштиту 

животне средине тромесечно доставља податке 

за израду извештаја о стању животне средине у 

Републици, који Влада једанпут годишње 

подноси Народној скупштини, и то за прво, 

друго и треће тромесечје најкасније у року од 

два месеца по истеку тромесечја, а за последње 

тромесечје до 31. јануара (члан 76). 

Јединица локалне самоуправе објављује 

Извештај о стању животне средине у 

службеним гласилима јединице локалне 
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самоуправе (члан 76. став 4)14, и има одређене 

обавезе у вези са „редовним, благовременим, 

потпуним и објективним, обавештавањем 

јавности о стању животне средине, односно о 

појавама које се прате у оквиру мониторинга 

нивоа загађујућих материја и емисије, као и 

мерама упозорења или развоју загађења која 

могу представљати опасност за живот и 

здравље људи“ (члан 78) 2. 

Јединица локалне самоуправе има 

обавезу да „обезбеди финансирање и 

остваривање циљева заштите животне средине, 

у складу са овим законом и у оквиру својих 

овлашћења“ (члан 83), док се један део права и 

обавеза односи на накнаде прописане Законом 

о заштити животне средине (члан 84, 85, 85а, 

87). Осим тога, јединице локалне самоуправе су 

у обавези да отворе буџетски фонд у складу са 

законом којим се уређује буџетски систем (члан 

100). 

Закон о процени утицаја на животну средину 

Један део активности јединица локалне 

самоуправе  односи се на послове у вези са 

проценом утицаја на животну средину15. Закон 

о процени утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС”, број 135/04 и измене 36/09) 

прописује да се одређени послови спровођења 

поступка процене утицаја на животну средину 

за одређене пројекте16 поверавају јединицама 

локалне самоуправе. То су пројекти  чије 

одобрење за изградњу издаје орган јединице 

локалне самоуправе и то:  

- одлучивање и издавање решења о потреби 

процене утицаја пројекта на   животну 

средину и о одређивању обима и садржаја 

студије о процени утицаја пројеката на 

животну средину; 

- издавање решења о давању сагласности за 

студију о процени утицаја пројеката на 

животну средину17; 

- учешће у поступку техничког прегледа 

(пријема) објеката за које је издата сагласност 

за студију о процени утицаја на животну 

средину;  

- вршење инспекцијског надзора18 . 

                                                      

2
 13 Иначе, Влада утврђује критеријуме за одређивање статуса угрожене 

животне средине и за утврђивање приоритета за санацију и ремедијацију. На основу 

критеријума из става 1. овог члана, статус угрожене животне средине и приоритете 

за санацију и ремедијацију за подручје од значаја за Републику Србију одређује 

министарство, уз прибављено мишљење других надлежних органа, а за подручје од 

локалног значаја одређује јединица локалне самоуправе (члан 43. Став 1 и 2).   

Закон о стратешкој процени утицаја на 

животну средину  

У вези са спровођењем Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Сл. гласник РС”, број 135/04 и 88/10) 

један део послова поверава се јединицама 

локалне самоуправе (и Аутономна покрајина)19. 

Према одредбама овог Закона поверавају се 

послови спровођења поступка стратешке 

процене утицаја на животну средину, планова и 

програма које доноси јединица локалне 

самоуправе20, и то: Припрема плана и програма 

извршене стратешке процене, Израда 

стратешке процене која је усклађена са другим 

стратешким проценама и проценама утицаја 

пројеката на животну средину, Давање 

мишљења о одлукама о потреби израде 

стратешке процене утицаја и плана и програма 

на животну средину, Спровођење поступка 

стратешке процене, уз учешће заинтересованих 

органа и организација, или уз учешће јавности, 

Оцена извештаја о стратешкој процени са 

применом прописаних критеријума, Давање 

сагласности за извештај о стратешкој процени 

утицаја на животну средину21. 

Закон о интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне средине 

Надлежност, односно права и дужности 

органа јединице локалне самоуправе у вези са 

поступком издавања интегрисане дозволе22 

регулисани су Законом о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне 

средине („Сл. гласник РС“, број 135/04). Орган 

јединице локалне самоуправе, надлежан за 

послове заштите животне средине, издаје 

дозволу у складу са овим Законом за постројења 

и активности за које дозволу или одобрење за 

изградњу и почетак рада, односно извођење или 

обављање активности, издаје други надлежни 

орган јединице локалне самоуправе. 

Министарство надлежно за послове заштите 

животне средине издаје дозволу у складу са 

овим Законом за постројења и активности за 

која дозволу или одобрење за изградњу и 

почетак рада, односно извођење или обављање 

активности, издаје друго надлежно 

министарство. Покрајински орган надлежан за 

послове заштите животне средине издаје 

дозволу у складу са овим Законом за постројења 

и активности за које дозволу или одобрење за 

 14 Међутим, у Извештају о спровођењу Архуске конвенције, указано је 

да се “објављивање извештаја о стању животне средине од стране локалних 

самоуправа већином не поштује“. Извештај о спровођењу Архуске конвенције, 32. 
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изградњу и почетак рада, односно извођење или 

обављање активности, издаје други надлежни 

покрајински орган. Поверава се јединици 

локалне самоуправе вршење инспекцијског 

надзора над постројењима и активностима за 

које дозволу у складу са овим Законом издаје 

надлежни орган локалне самоуправе. 

Закон о управљању отпадом  

У складу са чланом 20. Закона о 

управљању отпадом („Сл. гласник РС”, број 

36/09, 88/10 и 14/2016) јединица локалне 

самоуправе обавља следеће послове: доноси 

локални план управљања отпадом (у складу са 

чланом 13. и 14), обезбеђује услове и стара се о 

његовом спровођењу; уређује, обезбеђује, 

организује и спроводи управљање комуналним 

отпадом (члан 43, став 5. и 7. и члан 55, став 6- 

управљање отпадним возилима), односно 

инертним и неопасним отпадом на својој 

територији, у складу са Законом; уређује 

поступак наплате услуга у области управљања 

комуналним, односно инертним и неопасним 

отпадом, у складу са Законом; издаје дозволе у 

складу са чланом 60, став 4. (за град), односно 

5. (за општину), одобрења и друге акте у складу 

са овим Законом, води евиденцију и податке 

доставља министарству23; на захтев 

министарства или надлежног органа аутономне 

покрајине даје мишљење у поступку издавања 

дозвола у складу са овим Законом; врши надзор 

и контролу мера поступања са отпадом у складу 

са овим Законом24. На основу члана 83. Закона 

о управљању отпадом министарство врши 

надзор над радом јединица локалне самоуправе 

у вршењу поверених послова.  

Једна или више јединица локалне 

самоуправе одређују локацију за изградњу и рад 

постројења за складиштење, третман или 

одлагање отпада на својој територији, под 

условима утврђеним Законом, као и 

споразумом из члана 21. став 2. овог Закона ако 

више скупштина јединица локалне самоуправе 

заједно одлучују о локацији постројења за 

управљање отпадом (члан 34). У случају 

изградње постројења за третман или одлагање 

опасног отпада, министарство доноси одлуку о 

локацији у складу са Законом и по претходно 

прибављеном мишљењу јединице локалне 

самоуправе, односно и аутономне покрајине, за 

                                                      

3
 24 Јединица локалне самоуправе дужна је да својим актом одреди органе 

и службе надлежне за обављање ових послова. На основу члана 97. Закона о 

управљању отпадом, јединице локалне самоуправе су до маја 2010. године биле дужне 

да израде попис неуређених депонија на свом подручју које не испуњавају услове из 

овог Закона (члан 97.т.1), односно до маја 2011. год. да израде пројекте санације и 

рекултивације неуређених депонија, на које сагласност даје Министарство, односно 

Аутономна покрајина (члан 97.т.2).   

постројења која се граде на њеној територији. У 

случају несагласности јединица локалне 

самоуправе у погледу одређивања локације 

постројења за управљање отпадом, одлуку о 

локацији на предлог Министарства, односно 

надлежног органа аутономне покрајине, доноси 

Влада. 

 Закон о заштити ваздуха  

Закон о заштити ваздуха у члану 4. 

прописује да „заштиту и побољшање квалитета 

ваздуха” обезбеђује  јединица  локалне  

самоуправе,  поред, Републике  Србије,  

Аутономне покрајине,  привредних друштава, 

предузетника, као и других правних и физичких 

лица.  

На основу Закона о заштити ваздуха 

(„Сл. гласник РС”, број 36/09 и 10/2013) 

јединици локалне самоуправе (и аутономној 

покрајини)25 поверавају се следећи послови: 

доношење Планова квалитета ваздуха и 

краткорочних акционих планова (члан 31, 33, 

36);  мониторинг квалитета ваздуха у локалној 

мрежи (за праћење квалитета ваздуха 

успостављају се локалне мреже мерних станица 

и/или мерних места) (члан 10, 15, 16); јавно 

објављивање и достављање података о 

резултатима мониторинга квалитета ваздуха 

Агенцији (члан 17, 65, 67, 68, 69); обавештавање 

јавности у случају прекорачења концентрација 

утврђених овим законом, или концентрација 

поједине загађујуће материје опасне по здравље 

људи (члан 23); инспекцијски надзор над 

спровођењем мера заштите ваздуха од 

загађивања  у објектима за које надлежни орган 

јединица локалне самоуправе (и/или аутономне 

покрајине) издаје одобрење за градњу, односно 

употребну дозволу (члан 74)26. 3 

Закон о заштити од буке у животној средини  

Према члану 4. Закона о заштити од 

буке у животној средини („Сл. гласник РС”, 

број 36/09 и 88/10), општина, град, односно град 

Београд (јединица локалне самоуправе) су 

„субјекти заштите животне средине од буке на 

територији Републике Србије, у оквиру својих 

овлашћења“, поред Републике Србије, 

Аутономне покрајине, привредних друштава, 

правних и физичких лица, научних и стручних 

 25 Мониторинг за територију Аутономне покрајине се врши према 
програму који доноси надлежни орган Аутономне покрајине и који мора бити 
усклађен са програмом који доноси Влада на предлог Министарства.  
 26 Аутонмној покрајини се поверавају послови инспекцијског 
надзора над решавањем по жалбама на решења надлежног органа општине, 
односно града са територије Аутономне покрајине   
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организација и других јавних служби, 

удружења и грађана. 

У области заштите од буке у животној 

средини одређени послови се поверавају  

јединици локалне самоуправе (као и аутономној 

покрајини). Према одредбама члана 8. Закона о 

заштити од буке у животној средини („Сл. 

гласник РС”, број 36/09 и 88/10) јединица 

локалне самоуправе обавља следеће послове: 1) 

утврђује мере и услове заштите од буке, 

односно звучне заштите у плановима, 

програмима и пројектима, укључујући и оне на 

које даје сагласност у поступку стратешке 

процене утицаја, процене утицаја пројеката на 

животну средину, односно у поступку издавања 

интегрисане дозволе за рад постројења и 

активности; 2) врши акустичко зонирање на 

својој територији, одређује мере забране и 

ограничења у складу са овим Законом; 4) 

доноси локални акциони план заштите од буке 

у животној средини, односно обезбеђује услове 

и стара се о његовом спровођењу; 5) обезбеђује 

финансирање мониторинга буке у животној 

средини на територији јединице локалне 

самоуправе; 6) врши надзор и контролу 

примене мера заштите од буке у животној 

средини.  

Осим тога, јединица локалне 

самоуправе обавља и послове везане за 

спровођење акустичког зонирања и одређивање 

мера забране и ограничења у складу са овим 

Законом (члан 17), одређује мере заштите од 

буке при одржавању јавних скупова и 

активности (члан 18), припрема и доноси 

Акциони план за агломерације на територији 

јединице локалне самоуправе, као и за 

постројења и активности за које интегрисану 

дозволу издаје јединица локалне самоуправе 

(члан 21), обезбеђује финансирање 

мониторинга буке у животној средини на 

територији јединице локалне самоуправе (члан 

23), врши надзор и контролу примене мера 

заштите од буке у животној средини (члан 30), 

својим актом одређује органе и службе 

надлежне за обављање послова (члан 8. став 2). 

Закон о заштити природе  

Слично као што то чине Закон о заштити 

ваздуха и Закон о заштити од буке у животној 

средини и Закон о заштити природе („Сл. 

гласник РС”, број 36/09 и 88/10, 91/2010 испр. и 

14/16), општину односно град (јединицу 

локалне самоуправе) проглашава за „субјекта 

заштите природе”, поред Републике Србије, 

Аутономне покрајине, управљача заштићеног 

подручја, правних лица, предузетника и 

физичких лица, који у обављању привредних и 

других делатности користе природне ресурсе и 

заштићена природна добра, стручних и научних 

организација и других јавних служби  и  

грађана, групе грађана, њихових удружења, 

професионалних, или других организација 

(члан 6).  

Законом о заштити природе, јединици 

локалне самоуправе поверавају се одређени 

послови. Јединица локалне самоуправе: доноси 

програм заштите природе (члан 113), усваја 

извештај о стању природе на свом подручју 

(члан 114), покреће иницијативу за проглашење 

и проглашава заштићеним подручјем III 

категорије (члан 41а), врши инспекцијски 

надзор над применом одредаба овог закона на 

заштићеним подручјима која проглашава 

надлежни орган јединице локалне самоуправе 

(члан 119). Строги и специјални резерват, 

станиште, природно добро, које се штити на 

основу међународних аката, или има 

међународни значај, предео изузетних одлика у 

коме се налази културно добро од изузетног 

значаја, као и парк природе који се целом 

површином налази на територији двеју или 

више јединица локалне самоуправе, Влада 

проглашава заштићеним на предлог 

Министарства, а по претходно прибављеном 

мишљењу надлежних министарстава и 

надлежног органа Аутономне покрајине, ако се 

добро налази на територији Аутономне 

покрајине27 . 

Осим тога, јединица локалне 

самоуправе пружа податке у вези са стањем и 

заштитом природе (члан 115), обезбеђује 

средства за заштиту природних подручја које 

она проглашава, за мере и активности 

предвиђене актом о заштити, за новчане и друге 

подстицајне мере прописане овим законом, као 

и за остваривање права прече куповине и 

накнаде власницима и корисницима права на 

некретнине за ограничења којима су 

подвргнути у тим заштићеним подручјима 

(члан 107), обавља управне послове заштите 

природе (члан 101), обезбеђује финансирање 

заштићеног подручја (члан 69)28 итд. 

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења 

Неколико обавеза (и права) локалне 

самоуправе проистиче из Закона о заштити од 

нејонизујућих зрачења. Према одредбама члана 

12. „привредно друштво, предузеће, друго 

правно лице и предузетник, односно оператер 

или руковалац, дужан је да одмах, а најкасније 

у року од 24 часа, обавести Министарство о 

ванредном догађају, а за територију Аутономне 
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покрајине и надлежни орган Аутономне 

покрајине, односно орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за послове заштите 

животне средине“29. 

На основу члана 14. став 4. Закона о 

заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. 

гласник РС”, број 36/09) јединици локалне 

самоуправе се поверава вршење инспекцијског 

надзора над изворима зрачења за које одобрење 

за изградњу и почетак рада издаје надлежни 

орган јединице локалне самоуправе.  

Закон о водама  

Према члану 24. Закона о водама („Сл. 

гласник РС”, број 30/10, 93/2012 и 101/2016) 

предвиђа да управљање водама Република Србија 

остварује преко Министарства и других 

надлежних министарстава, органа Аутономне 

покрајине, органа јединице локалне        самоуправе 

и јавног водопривредног предузећа. 

Законом су прописане надлежности 

јединице локалне самоуправе, града, односно 

града Београда. Јединица локалне самоуправе је 

надлежна, између осталог, за следеће послове: 

управљање водним објектима (члан 23), 

обезбеђење заштите од штетног дејства вода и 

управљање ризицима (члан 45),  организовање 

и спровођење одбране од поплава на водама II 

реда (члан 53), доноси Оперативни план за 

одбрану од поплава (члан 55), одређује 

ерозивно подручје, услове за његово 

коришћење и радове и мере за заштиту од 

ерозије и бујица (члан 61), спроводи 

превентивне мере и заштитне радове (члан 62, 

63), одређује место и начин општег коришћења 

воде (члан 67),  подноси захтев за одређивање 

зона санитарне заштите (члан 77), доноси акт о 

испуштању отпадних вода у јавну канализацију 

(члан 98), доноси водна акта (члан 114), издаје 

водне услове (члан 118), издаје водни налог 

(члан 128),  води водне књиге (члан 130), издаје 

одобрења за прикључење на јавни водовод у 

сеоском насељу (члан 138), итд. 

1.2 Садржај и структура Програма  

Садржај Програма  

Заштита животне средине је 

свеобухватна област, а надлежности јединица 

локалне самоуправе у тој области су бројне и 

значајне. Иако је Законом о заштити животне 

средине дефинисано да јединица локалне 

самоуправе доноси програме заштите животне 

средине у складу са стратешким документима и 

својим интересима и специфичностима, није 

једноставно утврдити садржај локалног 

програма заштите животне средине. Приликом 

израде програма морају се имати у виду све 

надлежности које јединице локалне самоуправе 

имају у заштити животне средине, захтеви и 

смернице релевантних стратегија, програма и 

планова на националном нивоу, како у области 

животне средине, тако и оних који су у 

надлежности  других ресора али се индиректно 

односе на ову област, као и проблеми животне 

средине који нису у директној надлежности 

локалних самоуправа. При томе, локални 

програми заштите животне средине  требало би 

да буду реални и изводљиви.  

Код утврђивања садржаја и структуре 

овог Програма водило се рачуна  да он у што је 

могуће већој мери буде усаглашен са 

Националним програмом заштите животне 

средине (2010), да обухвати све области које су 

у надлежности локалних самоуправа, али и 

одређене специфичне проблеме који су 

карактеристични за град Чачак. 

Програм заштите животне средине 

града Чачка (у даљем тесту: Програм)  израђује 

се за период од десет година и обухвата 

целокупну територију локалне самоуправе. 

Овим документом се утврђује постојеће стање 

животне средине, дефинишу најзначајнији 

проблеми, успостављају циљеви и разрађује 

акциони план за достизање тих циљева. На тај 

начин се креира политика заштите животне 

средине локалне самоуправе, која је усаглашена 

са другим секторским политикама на локалном 

нивоу, али и са одговарајућим политикама на 

националном нивоу, пре свега са Националним 

програмом заштите животне средине („Сл. 

гласник РС“, број 12/10) и Националном 

стратегијом одрживог развоја Републике 

Србије („Сл. гласник РС“, број 57/08). 

Структура програма  

Програм се састоји од четири основна 

дела:  

1. анализе тренутног стања животне средине;  

2. приказа и описа најзначајнијих проблема 

животне средине;  

3. списка утврђених циљева, општих30 и 

специфичних;  

4. акционог плана за достизање циљева.  

Посебан део документа  посвећен је 

питањима инспекцијског надзора, мониторинга и 

извештавања о стању животне средине, као и 
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питањима едукације и подизања јавне свести о 

животној средини.  

У Програму су дати индикатори за праћење 

стања животне средине, у складу са Правилником 

о Националној листи индикатора заштите животне 

средине („Сл. гласник РС“, број 37/11) и 

индикатори за праћење и евалуацију 

имплементације Програма. 

1.3 Методологија израде Програма 

[Методолошки оквир]  

Након приступања изради Програма Град 

Чачак је именовао радни тим за израду Програма. 

Након тога су формиране радне групе за поједине 

области, које су чинили чланови радног тима.  

Методологија  израде  Програма   била је 

заснована на методолошком оквиру за израду 

стратегија локалног одрживог развоја, такође је 

праћена  методологија по којој је израђен 

Национални програм заштите животне средине. 

Основне карактеристике методологије су 

партиципативни приступ и приступ путем 

логичког оквира31. Партиципативни приступ је 

омогућио директно или индиректно учешће свим 

заинтересованим странама у изради програма. 

Радни тим и радне групе су, по фазама 

пројекта, извршили:  

- анализу тренутног стања животне средине,  

- дефинисали проблеме,  

- утврдили циљеве   

- развили акциони план за период од 5 година. 

У завршној фази пројекта, успостављени 

су механизми за праћење и евалуацију 

имплементације Програма и његово финансирање. 

4  

Радна верзија документа је стављена на 

јавни увид 29.12.2017. године у Чачку, а јавна 

расправа је трајала до 29.01.2018. године у Чачку. 

                    2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ 

            2.1. Географски и административни положај 

Геосаобраћајни положај 

ЧАЧАК – град у централном делу 

Републике Србије, седиште Моравичког управног 

                                                      

4
 30 Под општим циљевима се подразумевају циљеви који се односе 

на доношење стратешких и планских докумената из области заштите животне 

средине дефинисаних законским прописима, или усаглашавање тих 

докумената са релевантним документима на националном нивоу, као и циљеви 

округа, привредни, културни, административни 

центар подручја. Моравички округ поред града 

Чачка, обухвата и општине Горњи Милановац, 

Лучани и Ивањица. Централни део града чини 

Чачанска котлина, смештена између планина 

Јелице на југу, Овчара и Каблара на западу и Вујна 

на северу, док је на истоку отворена према 

Краљевачкој котлини. Ове планине се благо и 

таласасто спуштају према Чачанској котлини, 

граду Чачку и току Западне Мораве. Чачак се 

налази између општина Горњи Милановац на 

северу и Лучана на југозападу. На западу је 

општина Пожега која припада Златиборском 

округу, источно је општина Кнић, која је у саставу 

Шумадијског округа, а на југоистоку је град 

Краљево који припада Рашком округу.  

Град Чачак захвата географски простор од 

43°44’ до 44°01’ северне географске ширине и од 

20°07’ до 20°38’ источне географске дужине, а 

налази се и на 43°53’ с.г.ш. и 20°21’ и.г.д.  

Територија града заузима површину од 636 

km2, и у погледу рељефа може се поделити на: 

 Чачанску котлину са надморском висином 

од 200 m до 300 m, 

 брежуљкасто-брдски предео од 300m до 

500m надморске висине, и 

 планински предео од 300 m до 985 m 

надморске висине.  

Надморска висина на којој се налази подручје 

Чачка креће се од 204 m (ушће Бресничке реке у 

Западну Мораву) до 985 m (највиши врх планине 

Овчар). Град Чачак лежи на надморској висини од 

242 m. 

Планине Јелица са (929 m), Овчар (985 m), 

Каблар (885 m), и Вујан (857 m) окружују 

Чачанску котлину кроз коју протиче река Западна 

Морава чија је дужина 318 km. Површина котлине 

је преко 270 km2, дуга је око 40 km и пружа 

изванредне услове за пољопривреду. 

Град Чачак има 69 месних заједница, од чега 

су 12 месне заједнице на територији насељеног 

места Чачак. Укупан број катастарских општина је 

57. 

усмерени ка стварању институционалних, финансијских и других предуслова 

за успешно спровођење Програма.  

 31 „Logical frame“ – планирање усмерено на циљеве.   
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Слика 1. Град Чачак 

Табела 1. Општи подаци о насељима и катастарским општинама    

Град Чачак 

Број насеља 58  

Број катастарских општина 57  

Регистроване месне заједнице 69  

Месне канцеларије -  

Територију града Чачка чине следећа насељена места и катастарске општине: 

Табела 2. Подаци о насељима и катастарским општинама   

Редни број Насељено место Катастарска општина 

1. Атеница Атеница 

2. Балуга (Љубићка) Балуга (Љубићка) 

3. Балуга (Трнавска) Балуга (Трнавска) 

4. Бањица Бањица 

5. Бељина Бељина 

6. Бечањ Бечањ 

7. Брезовица Брезовица 

8. Бресница Бресница 

9. Вапа Вапа 

10. Видова Видова 

11. Виљуша Виљуша 

12. Вранићи Вранићи 

13. Врнчани Врнчани 

14. Вујетинци Вујетинци 

15. Горичани Горичани 

16. Горња Горевница Горња Горевница 

17. Горња Трепча Горња Трепча 

18. Доња Горевница Доња Горевница 

19. Доња Трепча Доња Трепча 

20. Жаочани Жаочани 

21. Заблаће Заблаће 

22. Јанчићи Јанчићи 

23. Јежевица Јежевица 
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24. Јездина Јездина 

25. Катрга Катрга 

26. Качулице Качулице 

27. Коњевићи Коњевићи 

28. Кукићи Кукићи 

29. Кулиновци Кулиновци 

30. Липница Липница 

31. Лозница Лозница 

32. Љубић Љубић 

33. Међувршје Међувршје 

34. Милићевци Милићевци 

35. Миоковци Миоковци 

36. Мојсиње Мојсиње 

37. Мрчајевци Мрчајевци 

38. Мршинци Мршинци 

39. Овчар Бања Овчар Бања 

40. Остра Остра 

41. Паковраће Паковраће 

42. Парменац Парменац 

43. Петница Петница 

44. Прељина Прељина 

45. Премећа Премећа 

46. Придворица Придворица 

47. Пријевор Пријевор 

48. Прислоница Прислоница 

49. Рајац Рајац 

50. Ракова Ракова  

51. Риђаге Риђаге 

52. Рошци Рошци 

53. Слатина Слатина 

54. Соколићи Соколићи 

55. Станчићи Станчићи 

56. Трбушани Трбушани 

57. Трнава Трнава 

58. Кључ 

Чачак 

59. Алваџиница 

60. 3.децембар 

61. Кошутњак 

62. Парк 

63. Лугови 

64. Палилула 

65. Љубић кеј 

66. Сајмиште 

67. Танаско Рајић 

68. Стари град 

69. Свети Сава 
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На простору од 636 km2 укупно живи 116.142 становника, градском подручју припада 58.454 

становника, док  сеоском припада 57.688 становника.  

              2.2. Демографски подаци 

 Демографска анализа рађена је на основу последњег пописа становништва. Према подацима РЗС из 

2015. године у граду Чачку живи 116.142 становника.  

Табела 4 : Структура становништва према типу насеља, 2015. година   

 

Град Чачак Моравички округ Република Србија   

Број 
Учешће 

(%) 
Број 

Учешће 

(%) 
Број 

Учешће 

(%) 

Градско 

становништво 
73.834 63,58 114.404 53,81 4.271.872 59,44 

Остало 

становништво 
42.308 36,42 98.199 46,19 2.914.990 40,56 

Укупно 

становништво 
116.142 100,00 212.603 100,00 7.186.862 100,00 

У односу на Републику Србију (59,44 %) и Моравички округ (53,81 %) у Чачку је проценат градског 

у односу на остало становништво знатно већи (63,58 %). Томе је допринело и померање граница градског 

подручја.  

2.3. Привреда и друштво 

Град Чачак, по Уредби Владе Републике Србије о утврђивању јединствене листе развијености 

региона и јединица локалне самоуправе за 2013. годину („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013), спада у 

најразвијеније локалне самоуправе у Србији.  

Табела 5: Број привредних друштава   

Чачак 2010. 2011. 2012. 2013. 

Активних 1.694 1.576 1.582 1.643 

Новооснованих 128 89 93 55 

Брисаних/Угашених 96 206 77 23 

Табела 6: Број предузетника   

Чачак 2010. 2011. 2012. 2013. 

Активних 4.265 4.302 4.320 4.420 

Новооснованих 617 607 567 434 

Брисаних/Угашених 686 572 552 323 

Структуру чачанске привреде чине пољопривреда, индустрија, трговина и услужне делатности. 

Заступљена је, осим пољопривредне производње, и производња папира, електричних апарата за 

домаћинство, резних алата за обраду метала, неметала и дрвета, прозвода хемијске индустрије, 

термотехничких уређаја, дрвене, металне и комбиноване столарије, делова и прибора за фармацеутску 

индустрију и производа за медицинске потребе, прерада шумских и пољопривредних производа итд. 

Приватно предузетништво, које има своју традицију још од XIX века, основна је карактеристика 

привреде Чачка. Велики број приватних предузећа је прерастао у средње развијена предузећа са бројем 

запослених између 80 и 270 и широким спектром производа. 

По подацима Агенције за привредне регистре, из децембра 2013. године, у Чачку послује 1.643 

активних привредних друштава (највише је малих предузећа у приватном власништву) и 4.420 регистрованих 

радњи. 
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Табела 7: Број предузећа по делатности, јануар 2014. године   

Чачак 
Број 

предузећа 
% 

Пољопривреда и сточарство 46 3,09 

Узгој и искоришћавање шума 3 0,20 

Узгој рибе 1 0,07 

Вађење шљунка и камена 3 0,20 

Експлоатација осталих неметалних руда 1 0,07 

Производња и прерада воћа, поврћа, житарица и животиња 61 4,10 

Производња одеће и предмета од коже 23 1,55 

Производња предмета од дрвета и грађевинске столарије 18 1,21 

Производња папира и картона 39 2,62 

Штампа и издавање књига 16 1,08 

Производња хемијских производа  26 1,75 

Производња производа од гуме 2 0,14 

Производња производа од пластике 26 1,75 

Производи од стакла 2 0,14 

Производња опеке и производа од бетона 16 1,08 

Производња и прерада алуминијума, гвожђа и обојених метала 19 1,28 

Производња производа од метала 68 4,57 

Производња машина и електричних апарата 39 2,62 

Производња делова и прибора за моторна возила 3 0,20 

Производња намештаја  25 1,68 

Производња накита имитација 1 0.20 

Производња спортске опреме 6 0,40 

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и производња електричне 

енергије 
12 0,81 

Сакупљање отпада и рециклажа 10 0,67 

Грађевински радови 78 5,25 

Трговина на велико и мало 557 37,48 

Превоз путника и воде 122 8,22 

Делатност путничких агенција и посредника у саобраћају 40 2,70 

Хотели и ресторани 22 1,47 

Издаваштво  9 0,61 

Радио, ТВ и остале услужне активности 14 0,95 

Телекомуникација и рачунарско програмирање  22 1,47 

Финансијско посредовање 4 0,27 

Послови некретнина 9 0,61 

Рачуноводствене и консултантске услуге 61 4,10 

Саветодавне услуге и истраживање у техници 36 2,42 

Ветеринарске активности 8 0,54 

Делатност школе за возаче и путничких агенција 27 1,82 

Остале услужне делатности 11 0,74 

УКУПНО 1.486 100,00 
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Агенција за привредне регистре (АПР) основана 

је Законом о Агенцији за привредне регистре („Сл. 

гласник РС“, број 55/04). Увођењем новог система 

регистрације, АПР је преузела надлежност 

регистрације привредних субјеката од 

трговинских субјеката и органа локалне 

самоуправе. Агенција је основана ради формирања 

јединствене централизоване базе података - 

евиденције о регистрованим привредним 

субјектима, уговорима о финансијском лизингу и 

залози, која обезбеђује доступност ажурних 

података привредних субјеката њиховим 

потенцијалним пословним партнерима. 

 Подршка привредном развоју обезбеђује 

се и кроз активности Националне службе за 

запошљавање (НСЗ), а једна од њених филијала 

налази се у Чачку. Поред пружања услуга 

незапосленим лицима (пружање информација о 

правима и обавезама у случају незапослености, о 

услугама и могућностима подршке; организовање 

сајмова запошљавања; обука за активно тражење 

посла), у НСЗ се спроводи и Програм развоја 

предузетништва.  

На основу члана 120. Статута града Чачка 

("Сл. лист града Чачка" бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 

15/2015, 26/2016 и 11/2018), Градоначелник града 

Чачка, дана 7. новембра 2016. године, донео је 

Решење о образовању Савета за привреду града 

Чачка. 

Приватне фирме имају своја пословна удружења и 

то: пословно удружење ГРАДАЦ 97 и УНИЈА 

ЧАЧАК 2000, а осим тога постоје и удружења 

власника занатских радњи. 

2.3.1. Друштво  

2.3.1.1.  Образовање  

У оквиру образовања, изворне 

надлежности локалне самоуправе прописане 

Законом, реализују се кроз рад предшколске 

установе, основних и средњих школа са територије 

града Чачка. 

Град Чачак има: две предшколске установе 

на 17 локација у граду, 2 приватна обданишта у 

систему Министарства просвете, 18 основних 

школа, 7 средњих школа, једну школу за 

образовање одраслих, једну високу школу и два 

факултета (Факултет техничких наука у Чачку и 

Агрономски факултет у Чачку) који су у оквиру 

Универзитета у Крагујевцу. 

Такође, потребно је напоменути да у Чачку 

постоји и Институт за воћарство Чачак, који се 

бави научно – истраживачким радом. 

2.3.1.2.  Здравство 

 Заштита здравља организована је преко 

Дома здравља Чачак, Опште болнице Чачак и 

Завода за јавно здравље Чачак (ЗЗЈЗ). На 

територији града Чачка приватна лекарска пракса 

је увелико заживела и углавном су то 

поликлинике, лабораторије, гинеколошке 

ординације и стоматолошкие ординације.  

2.3.1.3.  Култура 

 Од анонимне насеобине до модерног града 

са почетка 21. века, овај град је прешао дуг и 

трновит пут. Живу стварност и моћ стваралачког 

духа и умећа сведоче и обликују људи које је овај 

град изнедрио, али и примио под своје скуте. 

Највише трагова о граду оставили су уметници, 

писци, сликари, градитељи и то од најранијег 

гвозденог доба, преко средњег века до данашњих 

дана. Само лице града, које се да видети у 

фасадама, споменицима и културним установама  

одраз је уметничке душе и љубави његових 

становника према лепом. Најбоља уметничка дела 

о Чачку сачувала су особиту атмосферу и дух овог 

града.  

 Град има богату понуду културних 

садржаја. У току позоришне сезоне актуелно је 

гостовање многобројних позоришних трупа из 

целе Србије у Дому културе (који у свом склопу 

има и Драмски студио, балетску, ликовну, вајарску 

школу). Изложбе, али и разни наступи, културне и 

књижевне вечери, изводе се и у галеријама 

„Надежда Петровић“ и „Рисим“, Народном музеју, 

Салону фотографија, Међуопштинском 

историјском архиву, простору Градске 

библиотеке, згради Дома ученика и др., ликовне и 

вајарске колоније се одржавају најчешће у Овчар 

Бањи. Бројне су културно-уметничке и забавно-

туристичке манифестације у граду и ближој 

околини које привлаче велики број поклоника етно 

културе, изворне народне музике и других 

пратећих садржаја.   

 Актуелна уметничка продукција у граду 

може се пратити и кроз деловање разних група и 

удружења (професионалних и аматерских), затим 

приватних галерија, ликовних радионица, 

колонија и многобројних ентузијаста. 

2.3.1.4.  Спорт 

 Спортско-рекреативни центар ''Младост'' 

стара се о развоју опште спортске културе. Од 

спортских клубова националног значаја су 

Кошаркашки клуб ''Борац'', Фудбалски клуб 

''Борац'', Стонотениски клуб ''Борац''. Значајне 

резултате су имали и бициклисти, шахисти, 

каратисти и борилачки спортови, рукометаши, 

итд. Масовно су заступљени спортови кошарка и 
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фудбал, кроз велики број клубова у републичком и 

регионалном рангу. У Чачку се одржавају значајне 

спортске манифестације попут Међународног 

турнира у каратеу ''Златни појас'', тениског 

турнира за јуниоре ''Чачак Опен'', затим ''Велика 

планинска трка'', пливачки маратон, кошаркашки 

турнир ''КК Железничар'', итд. 

2.3.1.5. Информисање 

 Одрживост система огледа се у 

партнерству и савезу медија и локалне самоуправе, 

институција, форума, комерцијалних привредних 

субјеката и свих чинилаца друштва који имају 

обавезу или потребу да пласирају своје 

информације грађанима на овом подручју.  

 2.4. Природни ресурси 

 2.4.1. Хидролошки и хидрогеолошки ресурси 

 Југозападни део града Чачка 

геоморфолошки припада унутрашњим 

Динаридима, а североисточни Вардарској зони. 

Овај простор се одликује ретко сложеном и 

разноврсном геолошком грађом. Од минералних 

сировина позната су налазишта руде хромита 

везане за серпентит планине Јелице, руда 

магнезита на северном подручју општине, у 

чачанско-краљевачком басену налазе се и наслаге 

лигнита, на две локације на Јелици и кабларском 

делу позната су налазишта дијабаза. У 

експлоатацији је дуго година цигларска глина у 

долинама река (Љубић, Горичани) и велике 

количине шљунка и песка у приобаљу река, 

посебно Западне Мораве. 

 Карактеристике хидрологије Чачка су 

следеће. 

 Подземне воде се на територији града 

Чачка јављају најчешће на додиру стена 

различите старости, поред Западне Мораве су 

на дубини 2-5 m, а на подручјима изнад 300 m 

надморске висине и до 30 m, до које дубине су 

копани бунари. 

 Од термо-минералних извора на 

територији града Чачка познате су Овчар 

Бања, Атомска бања Горња Трепча и 

Слатинска бања. 

 Од речних токова су доминантне 

транзитне воде: Западна Морава са средњим 

годишњим протоком 98 m3/s, Каменица са 

средњим протоком 1.5 m3/s, Чемерница и 

Дичина. 

 Од водних токова присутно је и 24 km 

примарног вештачког канала за наводњавање, 

са предвиђеном површином за наводњавање 

од 18 550 hа. На реци Западној Морави 

изграђене су и четири бране и формирана 

вештачка језера: Овчарско-кабларско језеро, 

Језеро Међувршје, Језеро Парменац и језеро у 

Спортско-рекреационом центру (СРЦ) 

“Младост” (тзв. Градска плажа). 

2.4.2. Земљиште 

 На овим просторима заступљени су 

изразито разноврсни типови земљишта: у 

равничарском делу иловни и песковити алувијуми 

са преласком у разне типове смоница на првим 

терасама котлине, преко параподзола, гајњача и 

сирозема до класичних скелетних неформираних 

земљишта на брдско-планинском подручју. Овом 

разноврсношћу је условљена и веома развијена 

биолошка разноврсност. Осим тога присутна је и 

вероватно најразноврснија пољопривредна 

производња на територији Србије. Површина 

територије града Чачка је 636 km2, од чега на 

урбано подручје отпада 45 km2 (7%), на шумско 

158 km2 (25%), а на пољопривредно 433 km2 (68%). 

2.4.3. Биљни свет 

 Преко 60% површине (433 km²) града 

Чачка користи се за разне пољопривредне 

активности, тако да је и флора и фауна условљена 

гајеним културама и животињама, 158 km² је 

слободна површина и то су углавном 

континенталне листопадне шуме са пропланцима 

са добром травнатом покривеношћу. Од шумског 

дрвећа преовлађују: храст, граб, буква, јасен, 

јасика, клен, липа, топола итд. Четинари су унети 

на обронке Овчара, Каблара и Јељена вештачким 

пошумљавањем. Има и нешто барских вегетација 

у приобаљу Западне Мораве и у новије време у 

забареним деловима језера у Овчарско-кабларској 

клисури. Интересантан је и део субмедитеранско–

балканских реликтних шума на Овчару и Каблару. 

Битно је напоменути  да је територија града у 

значајној мери запоседнута унетим инвазивним 

врстама (пре свега багрем, кисело дрво и 

амброзија) које представљају значајан проблем у 

очувању биодиверзитета.  

 На подручју Овчарско-кабларске клисуре, 

као заштићеног природног добра I категорије – 

предео изузетних одлика, највећу површину чине 

шуме и шумска земљишта. Најизраженији појас 

шума у клисури је храстов појас, унутар ког су 

очуване термофилне шумске заједнице. То су 

површине под шумом храстова сладуна и цера 

(Quercetum frainetto-cerris). На кречњацима у 
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истом појасу као основни тип се јавља шума цера 

и граба (Quercetum cerris-carpinetosum orientalis). 

На гребенима и међудолинским косама срећемо 

китњакову шуму типа: Quercetum petraea, а у 

увалама и на стрмим осојним странама брдску 

букову шуму  (Fagetum submontanum). На већим 

надморским висинама, изнад 800 m, брдска букова 

шума прелази у планинску (Fagetum moesiacae 

montanum). Као и у већини клисура Србије, и овде 

је карактеристична појава инверзије вегетације: у 

нижим деловима налазе се мезофилнији, а у 

највишим термофилнији типови шума. Изузетан 

пример ове појаве је и добро очувана реликтна 

заједница јавора, граба и букве (Aceri-Ostryo-

Fagetum). Заштићено подручје се простире на 2250 

ha, од чега је 1700 ha на подручју општине Чачка, 

a 550 ha на подручју општине Лучани. На подручју 

клисуре установљени су режими заштите II 

степена (542 ha) и III степена (1707 ha). 

2.4.4. Биодиверзитет 

 Биодиверзитет представља разноврсност 

еколошких односа који су се у дугогодишњој 

еволуцији успостављали између различитих 

органских врста и неживе природе и који чине 

основу постојања, сложености, стабилности, и 

функционисања, како сваког појединачног 

екосистема, биома, односно биосфере у целини, 

тако и опстанка сваке органске врсте. 

Биодиверзитет обезбеђује уравнотежен проток 

материје и енергије. Очувани биодиверзитет је 

гаранција очувања здраве животне средине. 

Конвенцијом о заштити биолошке разноврсности, 

званично прихваћеној на историјској 

Конференцији Уједињених нација о одрживом 

развоју одржаној у Рио де Жанеиру 1992. године, 

појам биодиверзитета добија централни положај 

не само у уже биолошко-еколошком, већ и у 

једном ширем друштвеном, економском и 

политичком смислу. Разликују се три врсте 

биодиврзитета (Стратегија одрживог развоја 

Републике Србије): 

 генетички диверзитет подразумева 

разноликост живих врста на планети и 

генетичку информацију о свим врстама живих 

бића, које се одликују специфичним, 

јединственим генетским комбинацијама; 

 специјски диверзитет представља укупан 

број органских врста у свим екосистемима на 

планети од настанка живота; 

 екосистемски диверзитет означава укупну 

разноврсност станишта и биоценоза и 

еколошких процеса у биосфери. 

2.5. Институционални оквир за управљање 

заштитом животне средине 

Да би се пратило стање животне средине и 

да би се правовремено реаговало на новонастале 

ситуације, неопходно је јасно дефинисати 

институционални оквир управљања заштитом 

животне средине. Такође, ради успешнијег 

спровођења Програма заштите животне средине 

града Чачка неопходно је остварити успешну 

комуникацију међу свим субјектима система 

заштите животне средине на локалном нивоу око 

кључних питања која се односе на заштиту 

животне средине на територији Чачка.  

 Институционални оквир управљања 

заштитом животне средине за целу Републику 

Србију организован је на три нивоа: републичком, 

покрајинском и нивоу локалне самоуправе, 

односно градском и општинском нивоу.  

 На републичком нивоу, институционални 

оквир у области животне средине одређен је 

бројним законским актима, укључујући Устав 

Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 98/06), 

Закон о министарствима („Сл. гласник РС“, број 

44/14, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - др. закон и 

62/2017), Закон о заштити животне средине („Сл. 

гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11- 

Уставни суд и 14/2016) и друге секторске законе, 

којима се регулишу бројни чиниоци животне 

средине (вода, ваздух, земљиште итд.).  

 На републичком нивоу за заштиту животне 

средине задужено је Министарство за заштиту 

животне средине.  

 Законом о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др.закон и 

101/2016-др.закон) дефинисана је улога јединице 

локалне самоуправе (град Чачак) у управљању 

системом животне средине на својој територији.  

 За обављање послова у области заштите 

животне средине на територији града Чачка у 

оквиру Градске управе, задужени су Помоћник 

градоначелника за област заштите животне 

средине, Група за заштиту животне средине36, 

Инспекција за заштиту животне средине, 

Комунална инспекција, као и Комунална полиција.  

 У Групи за заштиту животне средине 

обављају се стручни, управно - правни, 

нормативно - правни, и административно - 

технички послови који подразумевају следеће. 

 Праћење квалитета чинилаца животне 

средине (вода, ваздух, земљиште), утицај буке и 

информисање јавности о резултатима 

мониторинга; достављање добијених података из 

мониторинга Агенцији за заштиту животне 
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средине по законом утврђеној динамици37; израда 

програма мониторинга квалитета ваздуха и  

информисање јавности о истом електронским 

путем; израда програма заштите животне средине; 

иницирање давања предлога ради стављања под 

заштиту значајних природних добара, парка 

природе и споменика природе на територији града; 

спровођење поступка процене утицаја на животну 

средину за пројекте за које одобрење за извођење 

даје орган локалне самоуправе38; издавање дозволе 

за сакупљање и транспорт инертног и неопасног 

отпада на територији града, као и дозволе за 

привремено складиштење, третман и одлагање 

инертног и неопасног отпада на локацији 

произвођача односно власника отпада39; израда и 

спровођење локалног плана управљања отпадом; 

спровођење поступка стратешке процене утицаја 

планова и програма на животну средину40; 

спровођење поступка издавања интегрисаних 

дозвола за постројење и активности које могу 

имати негативан утицај на здравље људи, животну 

средину и материјална добра41; израда годишњег 

програма коришћења средстава буџетског Фонда 

за заштиту животне средине града Чачка; учешће 

у изради и реализацији пројеката из области 

заштите животне средине, енергетске ефикасности 

и управљања отпадом; израда извештаја, 

информација и одговора о питањима из делокруга 

својих послова; сарадња са надзорним органом и 

др. стручним службама Градске управе, 

институцијама, предузећима и др. субјектима 

заштите животне средине; организовање, учешће и 

подржавање пројеката еколошке едукације 

грађана; обављање и других послова у складу са 

посебним законима, а који су поверени јединици 

локалне самоуправе из области заштите животне 

средине.  

 Инспекција за заштиту животне средине 

врши послове инспекцијског надзора над 

применом закона и других прописа у области 

заштите животне средине које је Република 

поверила граду Чачку (инспекцијски надзор над 

спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања 

у објектима за које надлежни орган јединица 

локалне самоуправе издаје одобрење за градњу 

односно употребну дозволу, утврђује да ли се 

спроводе мере заштите од буке односно др. 

прописане мере у складу са секторским законом, 

врши надзор над активностима сакупљања и 

транспорта инертног и неопасног отпада, односно 

над радом постројења за складиштење, третман и 

одлагање инертног и неопасног отпада за које 

надлежни орган Јединице локалне самоуправе 

издаје дозволу, врши надзор над применом 

одредаба Закона о заштити природе („Сл. гласник 

РС“, број 36/09, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016) 

на заштићеним подручјима које проглашава 

надлежни орган Јединице локалне самоуправе, 

врши надзор над изворима нејонизујућег зрачења 

за које одобрење за изградњу и почетак радова 

издаје надлежни орган Јединице локалне 

самоуправе; израђује анализе, извештаје, 

информације и одговоре о питањима или 

пословима инспекцијског надзора; сарађује са 

правосудним и прекршајним органима, 

надлежним органом- службом Градске управе, 

стручним службама, институцијама, предузећима 

и др. субјектима заштите животне средине.  

Комунална инспекција на основу Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 

88/11 и 104/2016) врши надзор над спровођењем 

прописа: одржавање јавне хигијене, изношења 

кућног смећа и одржавање јавних зелених 

површина у складу са Програмом одржавања 

истих за текућу годину; испуштање отпадних вода 

и др. нечистоћа, складиштење грађевинског 

материјала и др. на јавној површини, држање 

животиња на градском подручју; коришћење, 

управљање и одржавање градског водовода, 

канализације и одвођење површинских и 

атмосферских вода, као и др. послове на основу 

градских одлука.  

 У оквиру Градске управе формирана је и 

Комунална полиција. Комунална полиција, када је 

упитању заштита животне средине, обавља 

следеће послове: заштита од буке, заштита ваздуха 

од загађивања, заштита природе и заштићених 

подручја која проглашава надлежни орган Града, 

контроле над сакупљањем, транспортом, 

складиштењем, третманом и одлагањем 

комуналног, инертног и неопасног отпада, као и 

предузимање хитних мера заштите животне 

средине, заштите људи и имовине од 

елементарних и других непогода.  

 Имајући у виду број донетих закона у 2004. 

и 2009. години на основу којих је дошло до 

преношења надлежности на локални ниво, може се 

закључити да даља подела надлежности у правцу 

децентрализације спровођења политике и прописа 

из области заштите животне средине захтева 

јачање институционалних капацитета. 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ [СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА] 

3.1 Воде  

Од хидрографских објеката града Чачка 

највећи значај имају реке, језера и термо – 

минерални извори. Све реке на територији града 

припадају сливу Западне Мораве.  
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Реке 

Западна Морава - настаје спајањем 

Голијске Моравице и Ђетиње код села Лепосавића 

у Пожешкој котлини. Одатле, па до састава са 

Јужном Моравом дуга је 210 km, али ако се за 

изворишни крак усвоји њена десна саставница 

Моравица, онда је дужина њеног тока 308 km. На 

територији града њена дужина износи око 55 km. 

Западна Морава је лева саставница Велике 

Мораве. Њена дубина зависи од водостаја, у 

близини града износи од 0,4 – 2 m, а у вировима 

низводно од клисуре и до 6 m. Просечан протицај 

Западне Мораве код Чачка износи око 36 m3/sek. 

Између Пожешке и Чачанске котлине, река 

је усекла дубоку Овчарско-кабларску клисуру са 

укљештеним меандрима – предео изузетних 

природних одлика. По изласку из клисуре, Западна 

Морава постаје равничарска река, са вировима и 

песковито- шљунковитим обалама. 

По Одлуци о утврђивању пописа вода I 

реда („Сл. гласник РС“ бр. 83/2010), Западна 

Морава припада осталим водотоцима. 

Према Правилнику о утврђивању водних тела 

површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“ 

бр. 96/2010), испитивани профил реке је дат у 

Прилогу 1. овог Правилника са следећим 

карактеристикама: 

- Редни број                         199; 

- Назив водног тела       Западна Морава од 

ушћа Ибра до бране ХЕ Међувршје 

- Назив водотока                  Западна Морава 

- Категорија водног тела      река 

- Дужина водног тела           63,61 km 

- Шифра водног тела            ZMOR 

- Водно подручје                   Морава 

Правилником о параметрима еколошког и 

хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса 

подземних вода („Сл. гласник РС“ бр. 74/2011), у 

Прилогу 2, у коме су одређени типови 

припадајућих водних тела, Западна Морава је 

сврстана у Тип 2-велике реке, доминација средњег 

наноса, изузев река подручја Панонске низије. 

Западна Морава на територији града, прима 

претежно притоке чија се изворишта налазе у 

пределу планина које оивичавају Чачанску 

котлину. Најважније и најдуже леве притоке 

Западне Мораве су: Каменица (24 km), Чемерница 

(30 km), Бресничка река (16 km), Островачка река 

(12 km). 

Река Каменица – По Одлуци о утврђивању 

пописа вода I реда („Сл. гласник РС“ бр. 83/2010), 

река Каменица припада осталим водотоцима.  

Према Правилнику о утврђивању водних тела 

површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“ 

бр. 96/2010), испитивани профил реке је дат у 

Прилогу 1. овог Правилника са следећим 

карактеристикама: 

- Редни број                          219; 

- Назив водног тела             Каменица 

- Назив водотока                  Каменица 

- Категорија водног тела      река 

- Дужина водног тела           37,76 km 

- Шифра водног тела            КАМ 

- Водно подручје                   Морава 

Правилником о параметрима еколошког и 

хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса 

подземних вода („Сл. гласник РС“ бр. 74/2011), у 

Прилогу 2, у коме су одређени типови 

припадајућих водних тела, Каменица је сврстана у 

Тип 3-мали и средњи водотоци, надморске висине 

до 500 m, доминација крупне подлоге. 

Река Чемерница – По Одлуци о 

утврђивању пописа вода I реда („Сл. гласник РС“ 

бр. 83/2010), река Чемерница припада осталим 

водотоцима. 

Према Правилнику о утврђивању водних 

тела површинских и подземних вода („Сл. гласник 

РС“ бр. 96/2010), испитивани профил реке је дат у 

Прилогу 1. овог Правилника са следећим 

карактеристикама: 

- Редни број                          220; 

- Назив водног тела           Чемерница 

од ушћа у Западну Мораву до Дичине 

- Назив водотока                 Чемерница 

- Категорија водног тела      значајно 

измењено водно тело 

- Дужина водног тела           6,04 km 

- Шифра водног тела            СЕМ-1 

- Водно подручје                   Морава 
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Правилником о параметрима еколошког и 

хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса 

подземних вода („Сл. гласник РС“ бр.74/2011), у 

Прилогу 2, у коме су одређени типови 

припадајућих водних тела, Чемерница је сврстана 

у Тип 3. 

Са десне стране у Западну Мораву уливају 

се реке чија се изворишта налазе на обронцима 

Овчара и Јелице, а најдуже су: Јежевичка река (7 

km), Придворичка река са Јездинским потоком (6 

km), Атеничка река (5 km), Трнавска река (5 km), 

Слатинска река (5 km) итд. 

Опис I класе одговара одличном 

еколошком статусу према класификацији датој у 

правилнику којим се прописују параметри 

еколошког и хемијског статуса за површинске 

воде. Површинске воде које припадају овој класи 

обезбеђују, на основу граничних вредности 

елемената квалитета, услове за функционисање 

екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: 

снабдевање водом за пиће уз претходни третман 

филтрацијом и дезинфекцијом, купање и 

рекреацију, наводњавање, индустријску употребу 

(процесне и расхладне воде).  

Опис II класе одговара добром еколошком 

статусу према класификацији датој у правилнику 

којим се прописују параметри еколошког и 

хемијског статуса за површинске воде. 

Површинске воде које припадају овој класи 

обезбеђују, на основу граничних вредности 

елемената квалитета,  услове за функционисање 

екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и 

могу се користити у исте сврхе и под истим 

условима као и површинске воде које припадају 

класи I. 

Опис III класе одговара умереном 

еколошком статусу према класификацији датој у 

правилнику којим се прописују параметри 

еколошког и хемијског статуса за површинске 

воде. Површинске воде које припадају овој класи 

обезбеђују, на основу граничних вредности 

елемената квалитета,  услове за функционисање 

екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и 

могу се користити у следеће сврхе: снабдевање 

водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, 

флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, 

купање и рекреацију, наводњавање, индустријску 

употребу (процесне и расхладне воде). 

Опис IV класе одговара слабом еколошком 

статусу према класификацији датој у правилнику 

којим се прописују параметри еколошког и 

хемијског статуса за површинске воде. 

Површинске воде које припадају овој класи на 

основу граничних вредности елемената квалитета,  

могу се користити у следеће сврхе: снабдевање 

водом за пиће уз примену комбинације претходно 

наведених третмана и унапређених метода 

третмана, наводњавање, индустријску употребу 

(процесне и расхладне воде). 

Опис V класе одговара лошем еколошком 

статусу према класификацији датој у правилнику 

којим се прописују параметри еколошког и 

хемијског статуса за површинске воде. 

Површинске воде које припадају овој класи не 

могу се користити ни у једну сврху. 

Заједничко за сва испитивања је да је 

највеће оптерећење река забележено током јуна 

месеца, када је било и доста падавина, као и то да 

је на квалитет свих река највише утицало фекално 

загађење (концентрација амонијака и бактерије 

фекалног порекла). 

Увођењем ефикасног пречишћавања 

фекалних вода пре улива у реципијенте, знатно би 

се побољшао квалитет воде у рекама, а самим тим 

и еколошки систем нашег града. 

Језера 

На територији града Чачка, Западна 

Морава је на четири места преграђена бранама иза 

којих су формирана вештачка језера. 

Језеро Међувршје је највеће језеро на 

Западној Морави. Налази се на излазу из Овчарско 

– кабларске клисуре између брдско-брежуљкастих 

области Видове (461 m) на истоку и Међувршја 

(522 m) на западу. Језеро је настало преграђивањем 

бетонском браном високом 32 m, дужине 190 m. 

Највећа дубина језера била је 23 m (тренутно око 

12 m, а дужина достиже 11 km (за време високог 

водостаја). Вода се из језера тунелом одводи до 

постројења истоимене хидроелектране, чија је 

снага 9 МW. Велики проблем представља нанос 

који је утицао на смањење запремине акумулације. 

Овчарско – кабларско језеро је настало 

подизањем бране висине 12 m, а налази се узводно 

од железничког моста у Овчар Бањи. Вода овог 

језера се тунелом одоводи до Хидроцентрале 

"Овчар Бања". После проласка кроз турбине вода 

се бетонским каналом поред насеља Овчар Бање 

враћа у корито Западне Мораве. Електрана је под 

земљом; пуштена у погон 1954. године. Због 

великог засипања наносом језеро је изгубило 

првобитан значај. Запремина језера  и даље се 

смањује, па се зато производи све мање 

електричне енергије. 

Вода у Језеру Међувршје и Овчарско – 

кабларском језеру оптерећена је високим 

концентрацијама органског загађења услед 

обрастања и непостојања канализационог система 
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у Пределу изузетних одлика „Овчарско-кабларска 

клисура“. 

Језеро Парменац је изграђено на Западној 

Морави близу села Парменац. Ово вештачко језеро 

изграђено је ради наводњавања плодних 

обрадивих површина, али своју праву функцију 

нема јер систем за наводњавање не функционише. 

Језеро у самом граду, постоји само у 

летњим месецима, изграђено у оквиру Спортског 

Центра "Младост", намењено је за спорт и 

рекреацију. 

3.1.1. Снабдевање водом за пиће 

Један од основних услова сваке људске 

заједнице за њен нормалан, здрав живот је 

обезбеђење довољне количине пијаће воде. Воду 

за пиће треба обезбедити само преко система за 

снабдевање водом на начин који гарантује њен 

квалитет, што се обезбеђује:  

 квалитетном прерадом сирове воде у воду за 

пиће чији квалитет мора задовољити све законске 

прописе; 

 континуалним водоснабдевањем 24 сата, 365 

дана, свих потрошача;  

 потребним, довољним количинама воде за све 

потрошаче у целом систему водоснабдевања; 

 рационалним одвијањем свих процеса 

пословног система;  

 управљањем губицима у систему;  

 оптималном ефикасношћу, управљањем 

расходима и трошковима;  

 економском ценом услуга;  

 задовољењем захтева корисника;  

 перманентним решавањем проблема 

корисника уз обезбеђивање отворености у 

информисању.   

Град Чачак се до изградње Регионалног 

система водоснабдевања „Рзав“ Ариље (1993. 

године) снабдевао водом са сопствених локалних 

изворишта „Бељина“ и „Пријевор - Парменац“, а 

велики део сеоског подручја је користио воду са 86 

локалних водовода. 

Систем за снабдевање водом за пиће града 

Чачка чине: 

 Регионални систем водоснабдевања 

„Рзав“Ариље,  

 извориште „Бељина“,  

 извориште „Пријевор-Парменац“. 

3.1.1.1. Регионални систем водоснабдевања 

„Рзав“Ариље 

У оквиру система „Рзав“ у Чачку је 

изграђено 39 резервоара за санитарну воду. Два 

највећа резервоара су Љубић од 8000 m³ и Бељина 

од 5000 m³. Са Рзава се обезбеђује око 350 L/s, а са 

локалних изворишта 50 L/s просечно дневно на 

годишњем нивоу.  

На Регионални водоводни систем „Рзав“ је 

до сада прикључено комплетно градско језгро, 

велики део приградских подручја, као и знатан 

број сеоских насеља.  

Упоредо са изградњом акумулације 

„Сврачково“, градиће се нови сеоски подсистеми 

водоснабдевања, који ће бити прикључени на 

регионални систем „Рзав“ када се за то створе 

технички услови.  

На дан 31.12.2016. године ЈКП „Водовод“ 

Чачак има 23977 водомера, од овог броја 19896 

водомера је за индивидуалне стамбене објекте, 725 

водомера је за кућне савете (са укупно 13416 

стамбених јединица), а у области привреде имамо 

регистровано 3356 водомера.  

Изградњом акумулације „Сврачково“ 

Чачак ће добити пројектованих 1200 L/s пијаће 

воде и створиће се услови за прикључење и 

осталих сеоских подручја - подсистема. 

Проблем у снабдевању водом се јавља у 

летњем периоду, када су високе дневне 

температуре и знатно повећана потрошња воде, а 

неповољна хидролошка ситуација доводи до 

битног смањења протока на реци „Рзав“ у Ариљу. 

Смањење протока узрокује  смањење испоруке 

воде са система „Рзав“. До поремећаја 

водоснабдевања долази и при ванредним 

ситуацијама (хаварије на магистралним 

цевоводима система „Рзав“). Тада је неопходно 

максимално повећати количине воде из 

сопствених изворишта, а према важећој водној 

дозволи, максимална количина воде са наших 

локалних изворишта је до 150 L/s (ЈКП „Водовод“ 

Чачак поседује водну дозволу за своја изворишта 

до 13.04.2020. године). 

Да би се обезбедила макасимална количина 

воде из сопствене производње, потребно је да се 

редовно одржавају сви водни објекти – бунари, 

пумпе, систем даљинског надзора, како би се исти 

могли што брже активирати када се за то укаже 

потреба. Све то изискује знатна новчана средства 

за стално одржавање система у хигијенски 

исправном стању. Према „Генералном пројекту 

водоводног система приградских насеља Чачка“, 
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предвиђено је да се насеља низводно од градског 

језгра, на левој и десној обали Западне Мораве 

снабдевају водом из два централна резервоара 

прве зоне, на левој обали у насељу Мрчајевци, а на 

десној обали у селу Липница -Заблаће. Описани 

резервоари су већ изграђени и запремине су по 

1000 m³. За прикључење ових резервоара на 

градски систем „Рзав“ потребно је урадити 

магистралне цевоводе до резервоара и свих села 

низводно од њих. Као прелазно решење, док се не 

изгради акумулација „Сврачково“ и магистрални 

цевоводи, користиће се постојећи бунари у 

Мрчајевцима и Кукићима. У Мрчајевцима је 

извориште – бунар Гушевац у функцији више од 

30 година и са њега се снабдевају водом 

становници Мрчајеваца, Доње Горевнице, дела 

Мојсиња, дела Бечња и дела Бреснице. У 

Кукићима је бунар изграђен 2003. године и пуштен 

у функцију 2013. године (са овог изворишта се 

снабдева водом око 1300 домаћинстава). Количина 

воде која се може добити из ова два изворишта – 

бунара није довољна да подмири потребе већег 

броја становништва за дугорочно снабдевање 

водом. На левој обали реке Западне Мораве у МЗ 

„Мрчајевци“ је извршено повезивање постојећег 

изворишта Гушевац са новоизграђеним 

резервоаром прве висинске зоне Р-МР1 од 1000 m³, 

док је на десној обали Западне Мораве уз бунар 

урађена црпна станица Кукићи која је цевоводом 

повезана са новим резервоаром од 1000 m³ прве 

висинске зоне Р-Липница у Липници. 

3.1.1.2. Извориште“ Бељина“ 

Извориште „Бељина“ се налази на десној 

обали реке Западна Морава, између реке и 

магистралног пута Чачак-Ужице, узводно од 

Чачка. Састоји се од: 

 четири инфилтрациона базена површине 8512 

m2, 

 четири бунара (такозвани К-бунари), који 

користе инфилтрирану воду из приобаља са 

капацитетом од 20 до 25 L/s, 

 осам бунара (такозвани В-бунари), који 

сакупљају инфилтроване подземне воде, са 

капацитетом од 50 до 60 L/s које се могу довести 

до сабирног резервоара где се врши хлорисање 

воде, 

 сабирног бунара, из прве фазе градње, 

капацитета од 10 до 15 L/s, 

 постројења за бистрење воде, чија је улога до 

прикључења на регионални систем Рзав-Ариље, 

била да се вода захваћена из Западне Мораве, у 

њима избистри и након тога користи за пуњење 

инфилтрационих базена, односно подземља, 

одакле се тако обрађена сакупљала у сабирни 

резервоар где се хлорисала и потом користила за 

снабдевање града водом, 

 сабирног резервоара, који чине заправо два 

резервоара  укупне  запремине 1435  m3, који су 

међусобно хидраулични повезани, 

 хлоринаторске станице, 

 црпне станице капацитета 100 L/s (фаза I), 

 црпне станице, (фаза II), капацитета 400 L/s, са 

просторијом за команду, из које се врши контрола 

читавог система, 

 лабараторије. 

3.1.1.3. Извориште „Пријевор-Парменац“ 

Извориште „Пријевор-Парменац“ налази 

се на левој обали реке Западне Мораве, 1,5 km 

узводно од изворишта „Бељина“. 

Састоји се од следећих објеката: 

 14 бунара који црпе воду из приобаља, 

капацитета око 110 L/s, 

 пратећих цевовода, 

 пумпне станице. 

Сви наведени објекти се редовно одржавају 

иако је коришћење воде из свих изворишта данас 

сведено на 140 до 150 L/s. 

Контрола квалитета воде у сеоским 

водоводима врши се периодично у складу са 

важећим прописима 

3.1.1.4. Конрола квалитета речних вода 

Контрола квалитета река врши се сваки 

други месец, 6 пута годишње. Узорковање вода се 

обавља на следећим контролним местима-

пунктовима: 

Западна Морава: 

- 500 m испод бране у Међувршју, 

- код рекреативног центра „Младост“, 

- код моста на обилазном путу, 

- код висећег места у Станчићима, 

Каменица 

- „Рујак“ у Пријевору, 

Чемерница 

код железничког моста у Прељини. 
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Табела 8. Места на којима се врши узорковање 

Водно тело Место узорковања Координате 

Река Западна Морава 500 m испод бране у Међувршју 43°54´26,82" 20°13´54,48" 

Река Западна Морава код СЦ Младост 43°53´57,59" 20°20´28,0" 

Река Западна Морава код моста на кружном п путу 43°53´07,61" 20°22´47,77" 

Река Западна Морава код висећег моста у Станчићима 43°52´15,94" 20°26´08,59" 

Река Чемерница Прељина-железнички мост  43°54´58,96" 20°24´02,89" 

Река Чемерница Рујак Пријевор 43°55´15,71" 20°15´36,93" 

 

Табела 9. Еколошки статус водотокова током 2015 – 2016. године  

  ПЕРИОД ИСПИТИВАЊА  

2015. 2016. 

ВОДОТОК ПУНКТ 19.02. 
17.04

. 
11.06. 25.08. 05.10. 25.12. 08.02. 06.04. 29.06. 01.08. 10.10. 07.12. 

РЕКА 

ЗАПАДНА 

МОРАВА  

500 m ИСПОД 
БРАНЕ 

МЕЂУВРШЈЕ 

УМЕРЕН 

III класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа  

УМЕРЕН 

III класа  

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа  

УМЕРЕН 

III класа  

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР 

МЛАДОСТ 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа  

УМЕРЕН 

III класа  

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа  

МОСТ НА 

КРУЖНОМ 
ПУТУ 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа  

УМЕРЕН 

III класа  

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

СЛАБ 

IV класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

СТАНЧИЋИ 

КОД ВИСЕЋЕГ 
МОСТА  

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

УМЕРЕН 

III класа 

СЛАБ 

IV класа 

ЛОШ 

V класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

РЕКА 

КАМЕНИЦА 

РУЈАК 

ПРИЈЕВОР 

ДОБАР 

II класа 

ДОБАР 

II класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

ДОБАР 

II класа 

ДОБАР 

II класа 

ДОБАР 

II класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

ДОБАР 

II класа 

УМЕРЕН 

III класа 

РЕКА 

ЧЕМЕРНИЦА 

КОД 
ЖЕЛЕЗНИЧКОГ 

МОСТА У 

ПРЕЉИНИ  

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

СЛАБ 

IV класа 

ЛОШ 

V класа 

ЛОШ 

V класа 

УМЕРЕН 

III класа 

УМЕРЕН 

III класа 

СЛАБ 

IV класа 

ЛОШ 

V класа 

УМЕРЕН 

III класа 
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3.1.1.5. Стање водоводне мреже којом управља 

ЈКП “Водовод“ Чачак  

ЈКП „Водовод“ Чачак има систем 

водоводне мреже укупне дужине око 740 km 

цевовода, од чега су 25 km магистрални цевоводи, 

око 224 km је дужина свих водоводних 

прикључака, док су око 493 km  дистрибутивни 

цевоводи. Као цевни материјал највише су 

заступљене ливено – гвоздене цеви, а од 1988. 

године практично се користе ПВЦ 

(поливинилхлорид) водоводне цеви и ТПЕ (тврди 

полиетилен) водоводне цеви. Магистрални 

цевоводи су изграђени углавном од челичних 

цеви. Мањи део водоводне мреже је изграђен од 

неквалитетних материјала – поцинковане уличне 

вовододне цеви (око 5 km) и азбестцементне цеви 

(око 8 km), што представља око 2,6% укупне 

дистрибутивне мреже. Замена ових уличних 

цевовода и старих водоводних прикључака је 

приоритет oвог предузећа, а као крајњи резултат 

допринеће знатно квалитетнијој испоруци воде до 

крајњих потрошача.  

Од 2003. године ЈКП „Водовод“ Чачак је 

започео коришћење централног система надзора и 

управљања (ЦСНУ) за комплетно водоснабдевање 

и истим су обухваћени сви подсистеми 

водоснабдевања прикључени на градску мрежу. 

Табела 10.  Достигнути ниво развоја, 

показатељи и индикатори развоја основних 

делатности (дугорочно водоснабдевање) 

Делатност водоснабдевања 

Показатељ Јединица мере Вредност 

31.12.2016. 

Укупан број становника у 

граду 

становник 115.337 

Становници града 

обухваћени услугом 

становник 87.980 

Домаћинства на територији 

ЈЛС обухваћена услугом 

домаћинство 33.988 

Број правних лица и 

предузетника обухваћених 

услугом 

број 2.299 

Број активних водомера 

(прикључака) 

број 23.977 

Просечан интервал између 

два очитавања водомера 

дан 90 

Захваћена и прерађена вода 

за пиће 

m3 /година 11.045.450 

Укупна дужина водоводних 

цеви (примарна и 

секундарна мрежа) 

километар 740 

Потрошња воде-

домаћинства фактурисано 

m3 /година 4.148.644 

Потрошња воде-правна лица 

и предузетници-

фактурисано 

m3 /година 

 

1.767.742 

Укупно запослених у ЈКП 

„Водовод“ Чачак 

број 164 

Број запослених у сектору 

водоснабдевања 

број - 

ИНДИКАТОРИ Јединице мере Ниво 2016. 

Губици воде ((1-(Рб8+Рб9) 

:Рб6))х100) 

% 33 

Степен доступности услуге 

у односу на укупно 

становништво 

% 77 

Укупно запослених на 1 000 

водоводних прикључака 

број 6,84 

Запослени у сектору 

водоснабдевања на 1 000 

водоводних прикључака 

број - 

Запослени у сектору 

водоснабдевања на 1 km 

водоводне мреже 

број - 

3.1.2.Одвођење отпадних вода 

Канализациона мрежа фекалне 

канализације градског дела Чачка изведена је по 

сепарационом систему и као таква се испушта у 

реку Западну Мораву без претходног 

пречишћавања. Низводно од улива је предвиђена 

локација за будуће постројење, па је комплетна 

фекална канализација града каналисана – усмерена 

ка овој локацији уз континуалан рад фекалних 

црпних станица (тренутно у експлатацији имамо 

14 фекалних црпних станица). 

На сеоском подручју мрежа фекалне 

канализације постоји само у неколико насеља, док 

је у већини села одвођење употребљених вода 

углавном индивидуално уз постојање великог 

броја септичких јама и мањи број директног 

уливања фекалних вода у локалне  реципијенте. 

Закључно са 31.12.2016. године ЈКП 

„Водовод“ Чачак има око 414 km главних уличних 

колектора фекалне канализације и укупно 21361 

прикључак на описану мрежу (од овог броја 19304 

су прикључци за становништво, а 2057 су 

прикључци разних привредних субјеката).  

Прикључењем сеоских насеља на систем 

„Рзав“ знатно ће се повећати количина 

употребљених вода у тим насељима, па ће тиме 

бити израженији проблем недостатка система 

фекалне канализације у тим насељима. 

Како се сеоска насеља налазе са обе стране 

Западне Мораве, потребно је утврдити да ли је 

оправдано градити једно централно постројење за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ), или је 
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економски оправданија изградња већег броја 

мањих постројења на неколико локација. 

Да би се одредила врста постројења – 

технологија прераде отпадне воде, мора се 

урадити катастар загађивача на територији града 

Чачка и студија изводљивости која ће показати 

оправданост изградње једног централног, или 

више мањих постројења. 

Град Чачак је крајем 2014. године као 

донацију добио од делегације ЕУ у Србији 

„Студију изводљивости“ за изградњу ППОВ у 

Чачку, за коју је урађена и ревизија надлежне 

ревидентске установе („Casper“ Белгија). 

На основу студије изводљивости одредиће 

се какав тип постројења треба градити. Два 

„пилот“ постројења која ће се урадити у Горњој 

Трепчи и Заблаћу треба да покажу да ли је 

оправдано градити више мањих система за сеоска 

насеља. Постројење у Горњој Трепчи ће 

обухватити отпадне воде које су већ прикупљене 

јер у овом насељу постоји фекална канализација 

која се преко привремене септичке јаме улива у 

локални реципијент. Насеља Заблаће, Јежевица и 

Вапа имају изграђену фекалну канализацију која 

се на једном месту у Заблаћу улива у Западну 

Мораву непосредно уз локацију на којој треба да 

се изгради локално постројење. Ово релативно 

мало постројење ППОВ ће обухватити укупно 5 

села – поред 3 наведена села, обухвата и насеља 

Виљушу и Балугу у којима је у току изградња 

система фекалне канализације. 

Потребно је формирати мерна места за 

мерење протока воде Западне Мораве. На главном 

колектору фекалне канализације у насељу 

Прелићи уграђен је мерач протока фекалних вода. 

Новоизграђени мерач протока на главном 

колектору (2013. године) као и нове водомерне 

станице на реци Западна Морава морају бити 

укључене у централни систем надзора и 

управљања ( ЦСНУ) канализацијом.  

На старом железничком мосту у Чачку 

постоји лимниграфско мерно место на коме се 

очитава водостај и на основу баждарне криве 

одређује проток. Потребно је то мерно место 

модернизовати и са комплетном опремом 

укључити у ЦСНУ. 

Изградња постројења за пречишћавање 

отпадних вода смањиће количине загађујућих 

супстанци у водотоцима и акумулацијама, 

бактерије фекалног порекла, а нарочито укупних 

масти и уља, фенола, органских супстанци. Према 

„Генералном пројекту одвођења употребљених 

(фекалних) вода Чачка“, „Енергопројект – 

Хидроинжењеринг“ – Београд, 1999. године 

предвиђена је локација за постројење на месту 

излива градске канализације, на око 4 km низводно 

од железничког моста у Чачку. 

3.1.3. Доградња система за даљински надзор и 

управљање водоводним и канализационим 

системом 

У наредном периоду један од основних 

приоритета ЈКП „Водовод“ Чачак биће стална 

доградња и иновација на постојећем централном 

систему надзора и управљања.  

Могућност управљања целокупним 

водоводним системом и системом канализације из 

командног центра омогућава мањи број 

извршилаца на овим пословима. Више радника 

тада може да се укључи у послове редовног 

одржавања и доградње комплетног система. 

(Стварање услова за успостављање даљинског 

система надзора на мрежи фекалне канализације је 

урађено на основу „Идејног пројекта централног 

система надзора и управљања (ЦСНУ) црпним 

станицама одвођења отпадних вода у ЈКП 

„Водовод“ Чачак, ЈКП „Водовод“ Чачак 2006. 

године, а који се већ примењује приликом 

извођења радова код ширења мреже фекалне 

канализације на приградском и сеоском подручју.) 

За проширење система даљинског надзора 

неопходно је обезбедити знатна финансијска 

средства. 

Делатност дугорочног одвођења фекалних 

вода која је поверана ЈКП „Водовод“ Чачак, у овој 

фази развоја достигла је ниво приказан у Табели 

11. 

Табела.11. Преглед показатеља дугорочног 

одвођења фекалних вода 

Канализација 

ПОКАЗАТЕЉ Јединица 

мере 

Вредност 

(31.12.2016) 

Укупан број становника у 

граду 

становник 115.337 

Становници града обухваћени 

услугом 

становник 76.980 

Домаћинства на територији 

ЈЛС обухваћена услугом 

домаћинство 30.282 

Број правних лица и 

предузетника обухваћених 

услугом 

број 2.057 

Број прикључака на 

канализациону мрежу 

број 19.304 

Количина отпадне воде-

домаћинства фактурисано 

m3/година 3.816.890 

Количина отпадне воде-

правна лица и предузетници-

фактурисано 

m3/година 1.654.040 
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Укупна дужина 

канализационе мреже 

километар 414 

Количина отпадне воде која се 

примарно и секундарно 

пречишћава пре испуштања у 

реципијент 

m3/година 0 

Количина отпадне воде која се 

примарно, секундарно  и 

терцијарно пречишћава пре 

испуштања у реципијент 

m3/година 0 

Укупно запослених у ЈКП 

„Водовод“ Чачак 

број 164 

Запослени у сектору 

канализације 

број - 

ИНДИКАТОРИ Јединица 

мере 

Ниво 2016. 

Степен доступности услуге у 

односу на укупно 

становништво 

% 67 

Укупно запослених на 1 000 

канализационих прикључака 

број - 

Запослених у сектору 

канализације на 1 000 

канализационих прикључака 

број - 

Запослених у сектору 

канализације на 1 km 

број - 

Напомена: У ЈКП „Водовод“ Чачак не 

постоји посебна радна јединица за послове 

одржавања мреже фекалне канализације. 

Закључак 

На основу анализе стања у области вода на 

територији града Чачка, могу се констатовати 

следећи проблеми: 

 непостојање постројења за прераду 

отпадних вода, 

 недовољно и неадекватно пречишћавање 

индустријских отпадних вода (предтретмани), 

 недостатак постројења за пречишћавање 

отпадних вода руралних насеља, 

 недовољно изграђена канализациона 

мрежа на територији града Чачка, 

 неадекватно поступање са отпадним 

водама на подручјима која нису обухваћена 

канализационом мрежом, 

 неконтролисана употреба ђубрива и 

средстава за заштиту биља, 

 неконтролисано одлагање отпада поред 

река (дивље депоније), 

 све чешћа изградња објеката поред река 

(дивља градња), чак и у зонама санитарне заштите 

изворишта за водоснабдевање. 

3.2. ВАЗДУХ 

Ваздух је смеша гасова: азота 78,08 

запреминских %, кисеоника 20,95 запреминских 

%, аргона 0,93 запреминских %, угљен-диоксида 

0,036 запреминских % и малих количина других 

гасова (неона, хелијума, озона...), водене паре, 

прашине и бактерија. У ваздуху се мoгу нaћи и 

jeдињeњa кao штo су сумпoр-диoксид, aмoниjaк, 

угљeн-мoнoксид и другa гaсoвитa jeдињeњa. 

Чист вaздух прeдстaвљa jeдaн oд oснoвних 

услoвa зa живoт нa плaнeти Зeмљи. Квaлитeт 

вaздухa зaвиси oд прирoдних (гeoгрaфских, 

мoрфoлoшких, климaтских) и људских фaктoрa. 

Услoвљeн je eмисиjaмa СO2, NOx, CO, чврстих 

мaтeриja и других зaгaђуjућих мaтeриja кoje 

пoтичу из рaзличитих извoрa, oбjeкaтa или 

прoцeсa. 

У урбаним срединама загађење узрокује 

смањење влажности (10 - 15 %), повећање 

температуре, мање светлости, мање ветра, појаве 

магле, повећане количине смога и киселих киша. 

Загађеност ваздуха може бити:  

1. акутна (повремена) - која настаје нагло када 

концентрације аерополутаната знатно порасту 

услед неповољних метеоролошких услова или 

акцидената;  

2. хронична (стална) – коју чини свакодневна 

изложеност свакодневне изложености ниским 

концентрацијама аерополутаната. 

Примера ради код дуготрајне изложености 

финим честицама (РМ 2,5) студије спроведене у 

САД су показале да пораст концентрације  РМ 2,5 

од 10 μg/m3 доводи до пораста од 6% свих 

здравствених ризика. 

Табела 12. Главни загађивачи ваздуха и 

њихови извори 

Загађивачи  Извор  Ефекат  

Угљeн 

моноксид  

- индустрија која 

користи фосилна 

горива  

- саобраћај  

- фосилна горива 

коришћена за 

загревање  

Улази у крвни 

систем, изазива 

дисфункцију 

нервног система, 

висока 

концентрација 

изазива тровање. 
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Оксиди 

сумпора  

- индустрија која 

користи угаљ и 

нафтна горива   

- фосилна горива 

коришћена за 

загревање  

Иритира 

респираторни тракт 

и изазива 

компликације 

кардиоваскуларних 

болести . 

Има велики утицај 

на биљке - нарочито 

усеве.  

Оксиди азота  - индустрија  

- саобраћај - 

аутомобили на    гас  

- загревање при 

коришћењу гаса  

Иритира очи, нос, 

дисајне органе.  

Штети биљкама.  

Изазива 

фотохемијски смог.  

3.2.1.Квалитет ваздуха 

Вeлики брoj jeдињeњa, гaсoвa, тeчних и 

чврстих чeстицa сe пojaвљуjу у aтмoсфeри кao 

зaгaђивaчи (пoлутaнти). Уoбичajeни пoлутaнти у 

урбaним срeдинaмa су: 

 оксиди сумпoрa, 

 оксиди aзoтa, 

 угљeн-мoнoксид и угљeн-диoксид, 

 фoтoхeмиjски oксидaнси, 

 угљoвoдoници. 

Спeцифични пoлутaнти мoгу бити: 

 тeшки мeтaли, 

 испaрљивa oргaнскa jeдињeњa, 

 хлoр, флуoриди, aзбeст, aрoмaтски и 

хлoрисaни угљoвoдoници и др. 

Загађујуће супстанце у ваздуху генерално 

можемо поделити на: 

 гасовите загађујуће супстанце, 

 чврсте честице које могу бити хемијског, 

биогеног и биолошког порекла. У последње време, 

често се спомињу и мириси као загађујуће 

материје. 

Oснoвни примaрни пoлутaнти нaстaли 

тoкoм људскe aктивнoсти су: 

 Чeстицe 

Свака чврста или течна диспергована 

супстанца код које су агрегати већи од 0,0002 

микрометра, а мањи од 500 микрометара у 

пречнику представља честицу.  

У зависности од величине, честице 

присутне у атмосфери деле се у две групе: 

- таложне материје чији je прeчник чeстицa вeћи oд 

10 микрoмeтaрa,  

- Суспендоване честице (РМ 10, РМ 2,5 и РМ 0,1) 

– Загађење ваздуха суспендованим честицама 

састоји се од веома малих честица у течном или 

чврстом агрегатном стању. Међу њима су посебно 

значајне оне које могу доспети до најдубљих 

делова плућа. Ове честице се према пречнику деле 

на: 

1 – грубо суспендоване честице (пречника мањег 

од 10 μm) РМ 10; 

2 – фино суспендоване честице (пречника мањег 

од 2,5 μm) РМ 2,5, 

3 – ултрафине суспендоване честице (пречника 

мањег од 0,1 μm). 

Ове суспендоване честице, због своје 

величине продиру дубље у плућа, чак до алвеола. 

Њихово порекло је природно и антропогено. 

Природног порекла су честице настале од земље, 

прашине, вегетативног и др. порекла.  

Антропогени извори настају у:  

-  процесу сагоревања као што су чађ пд дизел 

горива или летећи пепео из термоелектрана, 

-  током фотохемијских реакција  (комплексне 

ланчане реакције гасовитих полутаната под 

утицајем сунчеве светлости), 

-    од издувних гасова моторних возила, 

индустрије. 

-    ливнице и челичане, спаљивање смећа итд. 

Здравствени проблеми настају када те 

честице малих димензија доспеју у најдубље 

делове плућа (алвеоле) и ту се задрже.  

РМ 10 честице умањују видљивост током дана – 

стварају ефекте видљивости који су 

карактеристични за измаглицу – смог, 

РМ  2,5 честице састоје се од чврсте и течне фазе 

које лебде у ваздуху. То су најчешће честице 

аеросола, пепела и полена. Оне настају у 

атмосфери хемијским реакцијама или 

сагоревањем горива у моторним возилима, 

термоелектранама, индустријским постројењима, 

при сагоревању дрвета, пољопривредног отпада на 

њивама и сл. 

Укупне таложне материје јесу укупна маса 

загађујућих материја која је доспела из атмосфере 

на површину (нпр. тла, вегетације, воде, зграда 

итд.) у датом подручју у одређеном временском 

периоду. 

Аеросоли 

Аеросоли представљају чeстицe прeчникa 

дo 10 микрoмeтaрa, и пojaвљуjу сe у чврстoм или 

тeчнoм aгрeгaтнoм стaњу. У аеросоли спaдajу 

чeстицe прaшинe, дим, мaглa, смoг, и др. Aeрoсoли 

представљају мaлe чeстицe прaшинe кoje лeбдe у 

aтмoсфeри. Између осталог нaстajу кao рeзултaт 

хeмиjских рeaкциja зaгaђуjућих субстанци у 

вaздуху, шумских пoжaрa, пoљoприврeдних и 
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индустриjских aктивнoсти и путeм сaгoрeвaњa 

гoривa у вoзилимa. Аеросоли изазивају ефекат 

хлађења тла. 

Сумпорни оксиди (SOx) 

Најзаступљенији представник ове групе је 

сумпор (IV) оксид (сумпoр-диoксид) кojи сe 

eмитуje тoкoм сaгoрeвaњa фoсилних гoривa. То је 

гaс oштрoг мирисa и тeжи је oд вaздухa. Иритира 

дисајне путеве, а при већим концентрацијама 

оштећује плућа и чуло мириса. Његова тoксичнoст 

сe пojaчaвa у услoвимa пoвeћaнe влaжнoсти збoг 

ствaрaњa сулфитне и сулфатне кисeлинe. Ове 

киселине узрокују појаву киселих киша које 

значајно оштећују вегетацију и успоравају процес 

самопречишћавања ваздуха. Не oстaje дугo у 

aтмoсфeри, вeћ сe у нeизмeњeнoм или измeњeнoм 

oблику врaћa нa пoвршину зeмљe. Дeo aпсoрбуje 

вeгeтaциja и дeлимичнo сe мoжe укључити у 

мeтaбoлизaм. 

Сумпoр сe ипaк нajвeћим дeлoм врaћa нa 

зeмљину пoвршину у прeчнику oд 30 km oд извoрa. 

Зa индустриjскe цeнтрe су кaрaктeристичнa 

сeзoнскa вaрирaњa кoнцeнтрaциje SO2, сa нajвeћим 

врeднoстимa у тoку зимских мeсeци. 

Азотни оксиди (NOx) 

Oд рaзличитих oксидa aзoтa кojи сe 

пojaвљуjу у aтмoсфeри кao пoлутaнти, нajвaжниjи 

су: aзoт-мoнoксид  (азот II оксид) NO, aзoт-

диoксид (азот IV оксид) NO2 и aзoт-субoксид (азот 

I оксид ) N2O. 

Нajзнaчajниjи извoр aнтрoпoгeнoг 

зaгaђeњa aтмoсфeрe aзoтним oксидимa су фoсилнa 

гoривa, oднoснo њихoвo сaгoрeвaњe у индустриjи, 

прoизвoдњи eлeктричнe eнeргиje, мoтoри сa 

унутрaшњим сaгoрeвaњeм. 

Oд jeдињeњa aзoтa, кao пoлутaнта у 

aтмoсфeри, мoжe сe нaћи и aмoниjaк у облику гaса 

(NH3) и у oблику различитих сoли са катјоном 

NH4
+.Амонијак и оксиди азота надражују грло, 

плућа и очи. Азот (IV) оксид са воденим капима 

присутним у ваздуху гради нитритну и нитратну 

киселину што узрокује појаву киселих киша. 

NOx и нека органска испарљива једињења 

у ваздуху  у присуству сунчеве светлости 

формирају фотохемијски смог који значајно 

загађује околину. Поред загађења, ове компоненте 

и негативно утичу на човеково здравље. 

Угљеникови оксиди (COx) 

Нajвaжниja jeдињeњa угљeникa кoja сe 

пojaвљуjу кao пoлутaнти су: угљеник II оксид 

(угљeн-мoнoксид) (CO) и угљеник (IV) оксид 

(угљeн-диoксид) CO2. 

CO - je нeиритирajући гaс бeз бoje и мирисa 

и лaкши oд вaздухa. Изузeтнo oтрoвaн јер се везује 

за гвожђе из хемоглобина и тако блокира пренос 

кисеоника путем крви. Кисеоник се не допрема до 

ћелија, што доводи до њихових одумирања.. Око 

50 % тровања у свету отпада на тровање угљен-

моноксидом. Сваке године у свету умре на стотине 

људи од последица тровања овим гасом. Смртна 

доза CO за људе износи 0,1-0,2 масена % при 

удисању гаса у трајању од 30 минута. Код високих 

концентрација угљен-моноксида у удахнутом 

ваздуху смрт може настати у времену од 1-2 

минута. 

Овај гас нaстaje нeпoтпуним сaгoрeвaњем 

прирoднoг гaсa, нафте, бензина, угљa и дрвeтa. 

Њeгoв највећи извoр су мoтoрнa вoзилa. Taкo 

нaстaли угљeн-мoнoксид имa велики утицaj нa 

лoкaлнo и глoбaлнo зaгaђeњe вaздухa. Нajвeћa 

кoнцeнтрaциja сe пojaвљуje у jутaрњим и 

пoпoднeвним сaтимa кaдa je и крeтaњe мoтoрних 

вoзилa нajинтeнзивниje. 

CO2 - je гaс бeз бoje и мирисa кojи нaстaje 

тoкoм сaгoрeвaњa фoсилних гoривa и других 

oргaнских мaтeриja, троши се у процесу 

фотосинтезе и у процесу формирања хидроген 

карбоната. Вaжaн je aпсoрбeр инфрaцрвeнe 

рaдиjaциje. Збoг oвих eфeкaтa и свoгa сaдржaja у 

aтмoсфeри, oн je jeдaн oд нajвaжниjих гaсoвa кojи 

дoвoдe дo eфeкaтa зaгрeвaњa систeмa зeмљинa 

пoвршинa-aтмoсфeрa. Брзина настанка и брзина 

утрошка CO2 практично се изједначила у 

последњим миленијумима, односно успоставила 

се динамичка равнотежа. Ова равнотежа 

детерминисала је одређену вредност равнотежне 

концентрације CO2 у атмосфери. Концентрација 

CO2 и неких других гасова одређује количину 

апсорбованих инфрацрвених таласа које емитује 

тло земље. Са Сунца на Земљину површину 

доспева енергија у виду ултраљубичастих, 

видљивих и инфрацрвених таласа. Истовремено 

тло Земље емитује у атмосферу искључиво 

инфрацрвене зраке. Када би целокупно емитовање 

енергије отишло у Свемир, тада би просечна 

температура на Земљиној површини била само -

18°С. Део ове емитоване енергије уместо да се 

реемитује у Свемир, бива апсорбован од стране 

CO2 и других гасова. Тај процес апсорпције 

енергије назван је „ефекат стаклене баште“. 

Захваљујући том ефекту просечна температура на 

Земљи је 15°С. За живот на Земљи битно је да 

систем остане у равнотежи, односно да се 

концентрације гасова, која апсорбује инфрацрвене 

зраке не промене. Пораст концентрације ових 

гасова узрокује пораст температуре на Земљи. 

Ефекат стаклене баште углавном, изазивају CO2 и 

Н2О. Нагли развој индустрије и других људских 

делатности утиче само на промену концентрације 

CO2. Крчење шума утиче на промену садржаја 

CO2. Претпоставља се да ће, ако се настави 
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садашњи тренд производње CO2 , сагоревањем 

фосилних горива, садржај CO2 у атмосфери толико 

повећати за неколико година, да ће се температура 

на Земљиној површини повисити за око 2°С. Ово 

ће изазвати значајне климатске промене. Доћи ће 

до топљења леда на половима и пораста нивоа 

мора за око 10 m. Ово би довело до заустављања 

Голфске струје и снижења температуре у 

Скандинавији и Британији за око 6°С. Такође, 

смањиле би се падавине у сушним пределима, што 

би узроковало ширење површине под пустињама. 

Повећала би се и концентрација CO2 у водама 

океана, мора, језера и река, што би убрзало 

фотосинтезу и изазвало повећање прираштаја 

биљне масе. Последица промене климе су 

изузетно сложене, па је то све тешко предвидети. 

           Испaрљивa oргaнскa jeдињeњa кao штo су 

угљоводоници, алдехиди и кетони, бензен итд.... 

Зaгaђуjућe мaтeриje кoje сe eмитуjу из 

пoљoприврeдe – aмoниjaк (NH3), мeтaн (CH4), 

азот (I) оксид, пестициди... Пољопривредна 

производња може да загади околину, углавном 

због неправилног поступања са хемикалијама и 

ђубривима. Такође, загађења настају и 

неодговарајућим управљањем великим 

сточарским фармама. Прекомерном употребом 

пестицида, њихове ситне честице и капљице 

загађују атмосферу. Струјањем ваздуха пестициди 

доспевају и до јако удаљених места. Распадањем 

стајског ђубрива и отпада на депонијама настају 

метан, амонијак, оксиди азота и сумпора, 

диоксиди, фурани итд. 

Супстaнцe кoje рaзгрaђуjу oзoн: 

 Халогени деривати угљоводоника, неки 

пестициди и његове резидуе. Халогени деривати 

угљоводоника као фреони користе се као средства 

за хлађење и замрзавање, а као халони за 

противпожарне апарате. Користе се и као 

покретачи у спреј боцама и као средства за 

чишћење. То су стабилна једињења, њихово 

полувреме распада је велико. У стратосфери се под 

дејством сунчеве светлости таласне дужине од 160 

до 180 nm, из кисеоника, О2, ствара атомски 

кисеоник, О и озон О3. Настали молекули озона 

делимично нестају реакцијом са атомским 

кисеоником и делимично се распадају након 

апсорпције ултраљубичастих зрака таласне 

дужине од 240 до 300 nm. Према томе озон 

одређеним реакцијама настаје, а другим нестаје. У 

стратосфери се, према томе, успоставља 

динамичка равнотежа настајања и нестајања озона 

и формира се озонски слој одређене дебљине и 

концентрације озона. Озонски слој апсорбује део 

деструктивних ултраљубичастих зрака таласних 

дужина од 240 до 300 nm, спречавајући их да у 

великим дозама стижу до површине Земље. 

Неконтролисана употреба неких хемијских 

средстава, углавном халогених деривата 

угљоводоника, доводи до продирања различитих 

хемијских резидуа у озонски слој и до уништавања 

озона. Ово је условило знатно смањење 

концентрације озона у неким деловима озонског 

омотача. Делови озонског слоја са смањеном 

концентрацијом озона названи су озонским 

рупама. Настале озонске рупе омогућују 

продирање већих доза ултраљубичастих зрака на 

површину Земље, што узрокује појаву различитих 

обољења код људи, а нарочито катаракте ока и 

канцерогена обољења коже. Такође доводи и до 

смањења приноса усева. 

 

 

 

Табела 13 . Контрола квалитета ваздуха за период од 2013. године до јула 2017. године 

 

2013. 2014. 2015. 2016. 

2017. 

 (подаци за првих 

седам месеци) 

Број 

узорака  

Број дана 

преко 

граничне 

вредности 

Број 

узорака  

Број дана 

преко 

граничне 

вредности  

Број 

узорака  

Број дана 

преко 

граничне 

вредности  

Број 

узорака  

Број дана 

преко 

граничне 

вредности  

Број 

узорака  

Број дана 

преко 

граничне 

вредности 

ČAĐ 330 20 350 8 353 14 350 19 351 13 

SO2 330 0 350 0 353 0 349 0 351 0 

NOx 329 28 353 0 353 12 350 21 350 31 

PM10 56 23 56 30 56 18 56 28 56 13 

PM2.5 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 

Метали 

у PM10 

Ni / / / / 42 3 56 1 56 4 

Cd / / / / 42 0 56 1 56 0 

Pb / / / / 42 39 56 56 56 0 

As / / / / 42 1 56 3 56 8 
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Фoтoхeмиjски oксидaнти 

Пoд пojмoм фoтoхeмиjских oксидaнaтa 

пoдрaзумeвajу сe jeдињeњa кoja у aтмoсфeри 

нaстajу у фoтoлитичким прoцeсимa из примaрнo 

eмитoвaних пoлутaнaтa. To су често снажна 

оксидациона средства кojа мoгу oксидoвaти oнe 

кoмпoнeнтe у aтмoсфeри кoje у нoрмaлним 

услoвимa нe мoжe oксидoвaти кисeoник.  

Oд фoтoхeмиjских oксидaнaтa нajвaжниjи je 

oзoн (O3). Загађеност ваздуха настаје и као резултат 

фотохемијске реакције у којој учествују оксиди 

азота, угљоводоници и сунчева светлост. У првом 

ступњу из оксида азота апсорпцијом кванта 

светлости настају атоми кисеоника, озон и 

хидроксил радикали, који даље реагују са 

угљоводоницима стварајући различите радикале. 

Ови радикали потом ланчаном реакцијом с озоном 

награде једињења која јако иритирају слузницу 

дисајних органа. Оксиди азота и угљоводоници 

потичу из мотора са унутрашњим сагоревањем, тј. 

аутомобила. 

Према Закону о заштити ваздуха ("Сл. 

гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013) у члану 8. су 

дефинисане загађујуће материје у погледу којих са 

врши оцењивање квалитета ваздуха.  

Главни извори загађујућих материја на 

територији града Чачка су: 

 саобраћај (путнички, теретни и јавни 

саобраћај), 

 индустрија (велика, средња и мала 

предузећа), 

 ложишта (индивидуална ложишта, 

котларнице, пекаре, роштиљнице, локали са 

припремом брзе хране... ), 

 алергени (површине под биљкама које 

изазивају разне врсте алергија код људи), 

 дeпoниjски гaс на санитарној депонији 

„Прелићи“ и дивљим депонијама (дeпoниjски гaс 

нaстaje у тeлу дeпoниje кoмунaлнoг oтпaдa тoкoм 

врeмeнa, при чeму кoличинa гaсa зaвиси oд сaстaвa 

и стaрoсти oтпaдa),  

 хeмикaлиje (дирeктнa упoтрeбa рaзних 

хeмикaлиja: пeстицидa, хeрбицидa, инсeктицидa у 

пoљoприврeди, кao и упoтрeбa рaзличитих врстa 

ђубрива, прoизвoдe зaгaђуjућe мaтeриje кoje сe 

eмитуjу у aтмoсфeру, a нajчeшћe aмoниjaк (NH3), 

мeтaн (CH4) и азот (I) оксид,  N2O). 

Емисија гасова у ваздух 

Законом о заштити ваздуха („Сл. гл. РС“, 

број: 36/2009 и 10/2013) прописано је да заштиту и 

побољшање квалитета ваздуха обезбеђује, у оквиру 

својих овлашћења, Република Србија, аутономна 

покрајина, јединица локалне самоуправе, 

привредна друштва, предузетници, као и друга 

правна и физичка лица.  

Саобраћај 

Саобраћај узрокује релативно велико 

загађење ваздуха у великим градовима и у мањим 

насељима која се налазе у близини аутопутева и 

већих саобраћајница са густим саобраћајем. 

Мотори са унутрашњим сагоревањем емитују 

угљен (II) и угљен (IV) оксиде, оксиде азота, 

угљоводонике и у мањим количинама друге 

отровне гасове. Загађење ваздуха је последњих 

година повећано суслед повећања укупног броја 

возила, коришћења застарелих и неисправних 

возила и увоза релативно старих, половних возила. 

Много старија  возила користе оловни бензин који 

током сагоревања знатно више загађује околину од 

безоловног. Повећана је емисија угљоводоника 

приликом утовара и истовара горива на бензинским 

пумпама, а ту су и загађења од уља и масти. 

Индустрија 

Велики број загађујућих супстанци потиче 

од производње различитих индустријских 

производа. Током многих производних процеса 

обично настаје неколико нус-продуката који 

загађују околину. Индустријски извори загађења су 

углавном лоцирани на одређеном месту и емитују у 

атмосферу одређене количине одређених 

супстанци. Од природе индустријске производње 

зависи и количина и природа емитованих 

супстанци. Из индустријских погона обично се 

емитују у атмосферу оксиди угљеника, азота и 

сумпора, алифатични и ароматични угљоводоници, 

различити органски растварачи (бензен, талупл, 

ксилол...) и  нано и микро димензија чврсте 

супстанце (пепео, прашина...). 

Ложишта 

Емисије гасова које потичу од сагоревања из 

ложишта, врло је тешко контролисати. Што се тиче 

индивидуалних ложишта која се користе углавном 

за грејање објеката, њихов капацитет је углавном 

веома низак, али збирни утицај на квалитет ваздуха 

је доста висок, нарочито зими. Сагоревање чврстих 

горива представља један од водећих извора 

суспендованих честица, у чијем се саставу налази 

висок проценат бензена и бензо(а)пирена.  

Укупан број домаћинстава која су на 

систему даљинског грејања ЈКП ”Чачак”  је 8864, од 

чега је 8322 број стамбених домаћинстава и 542 је 

привреда, односно домаћинства чији су власници 

правна лица. 

У процесима загревања, поред гаса, остала 

домаћинства користе течна и чврста фосилна горива 

са већим процентом сумпора, са непознатим 

садржајем пратећих хемијских елемената, као и 

електричну енергију.  
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Aлeргeни 

У периоду вегетације, почев од почетка 

фебруара до краја октобра, у ваздуху се налази 

обиље полена различитих биљака. Полени су 

несумњиво најчешћи аероалергени. Мања поленова 

зрна величине 30 до 50 микрона лако доспевају у 

дисајне путеве и при мирном дисању. Када дођу у 

контакт са слузокожом дисајних путева, започиње 

читав низ биохемијских реакција.  

Концентрација алергених полена у ваздуху 

се мери више од 20 година, а за то се користе 

уређаји који се зову клопке за полен. Један уређај 

обухвата територију од 50 km у пречнику. Земље у 

Европи углавном су направиле мрежу својих 

станица тако да прате кретање полена на територији 

своје земље. 

Агенција за заштиту животне средине  је 

почетком 2008. године кренула у проширивање 

мреже за детекцију алергеног полена на 

територији Србије. Из тог разлога једна мерна 

станица је постављена на територији града Чачка. 

Слика 6 . Календар полена 

 

Алергени полен На територији града Чачка врши се 
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ергениАлергени полен 

На територији града Чачка врши се 

идентификација полена 24 биљне врсте (леска, 

јова, тисе и чемпреси, брест, топола, јавор, врба, 

јасен, бреза, граб, платан, орах, храст, бор, 

конопља, траве, липа, боквица, киселица, коприве, 

штирови, пелин, амброзија). 

Временски период током којег се врши 

континуирано узимање узорака дефинисанo je од 

стране Међународног удружења за аеробиологију 

(IAA). У климатским условима наше земље овај 

период започиње око 1. фебруара (време почетка 

цветања леске и јове) и траје до првих дана 

новембра (завршетак цветања пелина и амброзије). 

Почетак и завршетак полинације могу из године у 

годину знатно да варирају, зависно од временских 

прилика. 

Концентрација полена се одређује за један 

дан, а дефинише за: недељу, месец, сезону и целу 

годину, за сваку биљну врсту појединачно, 

односно за све биљке које продукују алергени 

полен. 

Аерополен се сакупља континуираном 

волуметријском методом (Hirst, 1952). Након 

квалитативног и квантитативног прегледа 

аерополена резултати се изражавају као број 

поленових зрна у m3 ваздуха. 

Гранична вредност за полене дрвећа, 

полена траве и корова је 30 зрна/ m3 ваздуха, док је 

за полен амброзије 15 зрна/m3 ваздуха. 

Државни мониторинг за детекцију 

алергеног полена обавља се у Агенцији за заштиту 

животне средине. 

Како поленске алергије последњих година 

све више стварају проблеме најмлађем делу 

становништва са великом могућношћу да прерасту 

у астму, неспорна је и оправдана активност 

Министарства заштите животне средине, Завода за 

јавно здравље и локалних самоуправа, да 

успоставе што више мерних места на својој 

територији и помогну својим становницима. 

Илустрације ради, на сликама 1, 2. и 3. приказани 

су хистограми дужине полинације за различите 

биљке за године 2014, 2015. и 2016.  

Сл.1. хистограм. Дужина полинације у данима у 2014. години 

 

Слика 2. хистограм. Дужина полинације у данима у 2015. години 
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Графикон 3. Дужина полинације у данима у 2016. години 

 

Илустрације ради у табели 14. приказане су концентрације полена различитих биљака за 2014, 

2015. и 2016. годину.  

Табела 14. Концентрација полена у ваздуху по годинама 

 2014. година 2015.година 2016.година 

 

Укупно полена 

у m3 ваздуха у 

току године 

Максимално 

постигнута 

концентрација 

полена /m3 

у једном дану 

Укупно полена 

у m3 ваздуха у 

току године 

Максимално 

постигнута 

концентрација 

полена /m3 

у једном дану 

Укупно 

полена у m3 

ваздуха у 

току године 

Максимално 

постигнута 

концентрација 

полена /m3 

у једном дану 

Леска 410 82 617 94 782 139 

Јова 547 154 235 40 680 141 

Тисе/Чемпреси 1063 218 1629 213 4551 632 

Брест 829 41 61 7 95 12 

Топола 1011 180 287 51 433 46 

Јавор 461 34 1341 225 1109 262 

Врба 361 59 2277 308 361 75 

Јасен 314 55 1271 207 867 108 

Бреза 1155 246 2309 531 3592 411 

Граб 39 6 198 25 1593 293 

Платан 99 14 228 64 123 36 

Орах 216 31 515 73 938 161 

Храст 379 58 2621 411 2381 307 

Бор 448 37 1274 138 676 54 

Конопља 80 11 114 10 88 6 

Траве 1776 59 3887 333 2759 125 

Липа 144 45 183 38 235 42 

Боквица 313 19 439 38 225 9 

Киселица 376 32 180 52 54 6 

Коприве 5379 202 3491 128 7905 313 

Пепељуге, Штиреви 90 6 246 14 109 5 
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Пелин 171 17 207 15 287 35 

Амброзија 1572 247 1728 375 2095 257 

Дуд 527 75 1791 291 1479 237 

Полен биљака је за човека један од 

најзначајнијих алергена у ваздуху. Поленова зрна 

код више од 20% људске популације (сваки пети 

човек) изазивају алергијске реакције (бронхитис, 

коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица). 

Негативан утицај на здравље људи, који изазива 

полен појединих биљних врста, сврстава ове 

честице у "природне" загађиваче ваздуха. 

Закључак 

Да би управљање квалитетом ваздуха било 

одрживо, потребно је располагати подацима о 

нивоима загађујућих материја у ваздуху и 

емисијама загађујућих материја. На подручју града 

Чачка контрола квалитета ваздуха се врши само на 

једном пункту. 

На основу података добијених контролoм 

квалитета ваздуха у периоду од 2013. до 2017. 

године (приказаних у табели 13), може се 

закључити следеће: 

Емисија оксида сумпора – дневне вредности 

сумпор диоксида на испитиваном пункту нису 

прелазиле граничне вредности. 

Емисије оксида азота – дневне вредности су 

прелазиле граничне вредности (осим за 2014. 

годину) 

- 2013. године у 8,5% измерених вредности, 

- 2015. године у 3,4% измерених вредности, 

- 2016. године у 6% измерених вредности, 

- 2017. године у 9,1% измерених вредности. 

Чађ - дневне вредности су прелазиле граничне 

вредности и то: 

- 2013. године у 3,7% измерених вредности, 

- 2014. године у 2,3% измерених вредности, 

- 2015. године у 4% измерених вредности, 

- 2016. године у 5,5% измерених вредности, 

- 2017. године у 3,7% измерених вредности. 

Увећане вредности за овај параметар у односу 

на граничну вредност су забележене у зимском 

периоду (од новембра до јануара). 

ПМ 10 – Контрола мерења се врши 56 дана у току 

године (по 14 дана у сваком годишњем добу) што 

представља минималан број за оцену квалитета 

ваздуха. Прекорачења граничних дневних 

вредности су забележена: 

- 2013. године у 41% измерених вредности, 

- 2014. године у 54% измерених вредности, 

- 2015. године у 32% измерених вредности, 

- 2016. године у 50% измерених вредности, 

- 2017. године у 23% измерених вредности. 

Вредности измерене у зимском периоду су биле 

вишеструко увећане у односу на граничне 

вредности. 

ПМ 2,5 – Прекорачења граничних вредности у 

овом периоду нису забрлежена. Од 2015. године 

врши се контрола метала (олова, кадмијума, 

арсена и никла у ПМ 10). 

Проценат дана са увећаним садржајем метала 

у ПМ 10 је: 

- 2015. године 9,5% измерених вредности, 

- 2016. године 7,1% измерених вредности, 

- 2017. године 21% измерених вредности. 

За потпуну анализу квалитета ваздуха 

неопходно је извршити контролу на параметре ПМ 

10 и метале у ПМ 10 током целе године, а нарочито 

у зимском периоду, када су повећане 

концентрације највероватније последица ложења и 

саобраћаја. 

3.3 БУКА 

По дефиницији, бука је сваки нежељени звук. 

То значи да свака звучна појава (зујање, неред, 

галама, лупање, говор, итд.) који омета рад или 

одмор представља буку. Бука, нарочито у 

последњих неколико деценија, један је од главних 

узрока комплексног оштећења здравља, посебно у 

великим, густо насељеним градовима. Од рођења 

смо изложени буци, почевши са оном која се 

сматра нормалном, као што је шум лишћа у шуми 

(20 dB),  или тихи глас (40 dB) ТВ који није 

превише гласан (60 dB) и бука као што је удар 

грома (120 dB) или улични саобраћај (90 dB), која 

представљају акустичке трауме, јер њихов 

интензитет прелази 80 dB. Некада се сматрало да 

је ефекат буке ограничен на слушни орган, али 

данас, на основу опсежних и систематских 

испитивања, утврђено је да је његов ефекат много 

сложенији. 
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3.3.1. Извори буке 

Бука се у животној средини дефинише као 

бука коју стварају сви извори, укључујући буку 

која настаје на самом радном месту у 

индустријским погонима.  

Према неким истраживањима у животној 

средини, саобраћај је кривац за око 80% буке, 

затим индустрија, грађевински и јавни радови, 

масовне спортске и забавне манифестације, али и 

природне појаве: удар грома, ветар, реке, 

водопади. У животном простору, поред утицаја 

спољних извора, буци доприносе и извори као што 

су разни кућни апарати и уређаји, мултимедијални 

системи и др.  

 3.3.2.Бука у животној средини 

Под одређеним условима и релативно тихи 

звуци могу да представљају буку, тако да она 

садржи поред физичких и психолошке елементе. 

Оцена да ли је неки звук бука или није, може бити 

сасвим субјективан осећај. Оно што је једном 

човеку бука, то неком другом не мора бити, иако 

се ради о истом звуку. Њена основна 

карактеристика је ометајући фактор који зависи 

од: јачине, ритма понављања, расподеле тонова, 

али и од субјективне склоности особе која јој је 

изложена.  

У последњих сто година повећана изградња 

путева, изградња нових индустријских 

постројења, као и све већи развој рекреативних и 

туристичких активности неусклађених са 

просторним планом, повећали су ниво буке, што 

има негативан утицај не само на човека, већ и на 

животиње и биљке. Због тога је потребно ниво 

буке у урбаним подручјима држати под 

контролом. Важећа законска регулатива обавезује 

на праћење буке: 

 

 Закон о заштити од буке у животној 

средини ("Сл. гласник РС" 36/09 и 88/2010), 

 Уредба о индикаторима буке, граничним 

вредностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 

животној средини("Сл. гласник РС", бр. 75/10), 

 Правилник о методама мерења буке, 

садржини и обиму извештаја о мерењу буке("Сл. 

гласник РС", бр. 72/10). 

3.3.3.Тренутно стање 

На подручју града Чачка мониторинг се 

ради на 16 мерних места, а у складу са Одлуком о 

мерама за заштиту од буке на територији града 

Чачка (Сл. лист општине Чачак бр. 9/04) којом су 

дефинисане зоне са највишим дозвољеним 

нивоима буке. У  Табели 15. приказане су зоне, као 

и мерна места у оквиру тих зона. Мерења се врше 

у пет временских интервала на сваком мерном 

месту (два дневна, једно вечерње и два ноћна 

мерења).  

Табела 15. Зоне и мерна места на подручју 

града Чачка 

Зона Намена простора ознака и назив мерног места 

1. 1 

Подручја за одмор 

и рекреацију, 

болничке зоне и 

опоравилишта, 

културно- 

историјски 

локалитети, 

велики паркови 

12.- Градска болница „Др 

Д.Мишовић“ 

16.- Бања Трепча 

11.- Велики градски парк 

2. 2 
Туристичка 

подручја, кампови 

и школске зоне 

1.- Школска зона: О.Ш. 

„Милица Павловић“, средња 

медицинска школа, Д.В.“Мали 

капетан“ 

15.- Сеоско насеље :Прељина 

–варошица 

3. 3 Чисто стамбена 

подручја 

2. - Раскрсница: Ул. Немањина 

и Кнеза Милоша 

13.- Насеље Атеница 

14.- Насеље Љубић кеј  

4. 4 

Пословно-

стамбена подручја, 

трговачко-

стамбена подручја 

и дечја игралишта 

3.- Улица Војводе Степе до 

раскрсн. са Ул. В.Николаја 

Велимировића 

5.- Бензинска пумпа „Лукоил“ 

10.-Ул.Бате Јанковића 

„Моравица“ 

5. 5 

Градски центар, 

занатска, 

трговачка, 

административно-

управна зона са 

становима, зона 

дуж аутопутева, 

магистралних и 

градских 

саобраћајница 

7.- Градска пешачка зона 

(градско шеталиште) 

9.- Кружни ток Солид 

4.- Раскрсница код кафане 

„Цар Лазар“ 

6. 6 

Индустријска,скла

дишна и сервисна 

подручја и 

транспортни 

терминали без 

стамбених зграда 

8.- Аутобуска станица 

6.- Раскрсница Ул.Булевар 

Ослободилаца Чачка и  

Ул. Балканска 

 

http://www.zdravljecacak.org/dokumenta/buka/Zakon-o-zastiti-od-buke.pdf
http://www.zdravljecacak.org/dokumenta/buka/Zakon-o-zastiti-od-buke.pdf
http://www.zdravljecacak.org/dokumenta/buka/UREDBA.pdf
http://www.zdravljecacak.org/dokumenta/buka/UREDBA.pdf
http://www.zdravljecacak.org/dokumenta/buka/UREDBA.pdf
http://www.zdravljecacak.org/dokumenta/buka/UREDBA.pdf
http://www.zdravljecacak.org/dokumenta/buka/pravilnik_metode_merenja_buke.pdf
http://www.zdravljecacak.org/dokumenta/buka/pravilnik_metode_merenja_buke.pdf
http://www.zdravljecacak.org/dokumenta/buka/pravilnik_metode_merenja_buke.pdf
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Табела 16. Резултати мерења буке у 2015. и 

2016. години 

  2015. 2016. 

ГРАНИЧНА 

ВРЕДНОСТ  

dB 

Измерено 

dB 

Измерено 

dB 

Мерно место дан ноћ дан ноћ дан ноћ 

1 Школска зона ОШ“ 

Милица Павловић“ и 

средња медицинска 

школа и дечји вртић 

„Мали Капетан“ 

50 45 65 61 67 58 

2 Раскрсница: 

Ул.Немањина и Ул. 

Кнеза Милоша 

55 45 66 63 65 55 

3 Улица Војводе 

Степе до раскрснице 

са Ул. Владике 

Николаја 

Велимировића 

60 50 67 62 68 61 

4 Раскрсница код 

кафане“ Цар Лазар“ 
65 55 67 60 67 59 

5 Бензинска пумпа 

ЛУКОИЛ  
60 50 65 58 66 57 

6 Раскрсница 

ул.Булевар 

Ослободилаца Чачка 

и ул. Балканска 

65 55 69 64 67 61 

7 Градска пешачка 

зона – Градско 

шеталиште 

65 55 59 49 60 52 

8 Аутобуска станица 65 55 63 56 61 57 

9 Кружни ток Солид 65 55 63 58 63 58 

10 “Моравица“улица 

Бате Јанковић  
65 50 61 54 63 55 

11 Велики градски 

парк 
50 40 51 47 52 45 

12 Градска болница“ 

Др Драгиша 

Мишовић“ 

50 40 48 45 50 41 

13 Насеље Атеница 55 45 66 59 66 59 

14 Насеље Љубић кеј 55 45 60 57 60 57 

15 Сеоско насеље 

Прељина- варошица 
50 45 57 46 59 53 

16 Бања Трепча   50 40 41 40 44 39 

 

Закључак 

На основу резултата мерења буке на 16 

мерних места у Чачку у 2015. и 2016. години, може 

се констатовати следеће: 

 

-меродавни нивои  буке током дневног периода  

прелазе  граничне вредности буке на мерним 

местима   број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, и 15.; 

-меродавни нивои  буке током ноћи   прелазе  

граничне вредности буке на мерним местима број: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13,14 и 15.; 

-меродавни нивои буке за дневни период не 

прелазе граничне вредности буке на мерним 

местима број: 7,  8, 9, 12 и 16.; 

-меродавни нивои буке за ноћ не прелазе граничне 

вредности буке на мерним местима број: 7 и 16; 

-меродавни нивои буке за дневни период и за ноћ 

не прелазе граничне вредности буке на мерним 

местима број: 7 и 16.  

 

3.4 ЗЕМЉИШТЕ 

Земљиште je танак површински слој 

литосфере настао као резултат узајамног деловања 

матичног супстрата (геолошке подлоге), климе 

(макро, мезо и микроклиме) и живих организама 

(пре свега биљака, микроорганизама и гљива). 

Сваки од педогенетских фактора има специфичан 

утицај на образовање земљишта укључујући и 

силу гравитације и антропогени утицај човека. У 

нашој земљи за образовање данашњих земљишта 

највећи значај имале су следеће форме рељефа: 

алувијалне терасе-суве и плавне, лесне терасе и 

платои, терцијарне језерске површи и валовите 

површи и брдско–планински рељеф. Имајући у 

виду дуготрајне процесе настанка и развоја, 

земљиште се убраја у условно обновљиве ресурсе.  

Састоји се од чврсте (минерали и органска 

материја), течне и гасовите фазе. По хемијском 

саставу, земљиште рефлектује састав Земљине 

коре, па је педосфера углавном богатија Si, C, O, 

H, N. 

Захваљујући способности задржавања 

угљеника и кисеоника, земљиште обезбеђује 

стабилност, опстанак и разноврсност 

терестричних екосистема. Поред значајне улоге у 

продукцији биомасе, утичући на квалитет 

површинске и подземне воде, има важну улогу 

филтрирања - пуфера. Земљиште се одликује 

производном способношћу која се манифестује 

кроз присуство макро и микроелемената, воде и 

гасова. Гајење биљака на земљишту 

(пољопривреда, шумарство), сврстава га у ред 

најважнијих природних ресурса, најзначајнијег у 

ланцу производње хране и непроцењивог добра за 

цело човечанство.  

Глобални концепт одрживог управљања 

земљиштем има важну агро-еколошку и социо-

економску димензију, а развијен је као резултат 



14. јул 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 943 – Број 14 

растуће свести о утицају који људске активности 

имају на животну средину. Човек својом 

активношћу значајно може утицати на деградацију 

земљишта. Један од највећих узрочника 

деградације земљишта представљају, управо, 

токсичне материје које је човек свесно произвео. 

Губећи контролу над њима, те исте материје, у 

циклусу кружења, преко ланаца исхране, опет се 

враћају човеку. Поред наведеног, деградација 

земљишта може бити изазвана ерозијoм, 

смањењем органске материје, загађењем (локално 

и дифузно), заузимањем земљишта изградњом 

(зграда, путева), сабијањем, поплавама и 

лавинама, смањењем земљишног биодиверзитета 

и салинизацијом.  

У циљу праћења стања деградације земљишта 

и утицаја који поједини фактори својим 

деловањем имају на земљиште, последњих 

деценија се развијају модели који путем одређених 

показатеља (индикатора) покушавају успоставити 

систем праћења и оцењивања стања земљишта, 

али и спровођења активности које воде 

позитивном, одрживом начину управљања 

земљиштем. 

Пољопривредно земљиште 

Коришћењем земљишта, посебно у 

интензивној пољопривредној производњи, често 

долази до поремећаја равнотеже појединих 

фактора, што неминовно доводи до његове 

деградације. Земљишта се у природи споро 

образују, а у процесу деградације брзо уништавају. 

Будући да ће светска популација до 2050. године 

нарасти на 10 милијарди и да ће се потражња за 

храном повећати за 70%, а да конвенционалним 

методама и уз стопу раста од 1,8% на годишњем 

нивоу пољопривредна производња неће моћи да 

задовољи потребе за храном брзо растуће 

популације, интензивирање пољопривредне 

производње представља неминовност. При томе, 

врло је важно да се пронађу модели којима се могу 

задовољити основни критеријуми одрживог 

концепта који подразумева квалитет животне 

средине уз максимално очување ресурса са 

економском и социјалном димензијом.  

Земљишта на подручју чачанског краја су 

хетерогеног састава са великим осцилацијама у 

оквиру комплекса од неколико ha, па чак и у 

оквиру исте парцеле. Северни и североисточни део 

Општине карактерише карбонатна подлога и 

земљишта са мањим садржајем CaCO3 (земљишта 

у типу смоница, гајњача, калкокамбисола и 

њихови варијетети у зависности од степена 

деградације). 

Алувијална тераса (I и II) захвата подручје 

реке Западна Морава и њених притока и то су 

алувијални наноси (различите старости), погодни 

за повртарску производњу, док виши делови 

терасе са десне стране обале реке, низводно до 

Краљева, представљају псеудоглејна земљишта. 

Обронци планина (Јелица, Овчар, Каблар, 

Вујан) карактеришу плитка земљишта нижих 

бонитетних класа и ниже продуктивности. 

Преовлађујући типови земљишта на 

територији града Чачка су смоница, гајњача, 

алувијум и псеудоглеј. 

Смоница (вертисол) је тип земљишта, који 

у погледу погодности за биљну приозводњу, 

припада трећој бонитетној класи и представља 

земљиште са неповољним водно-ваздушним и 

топлотним режимом, док су хемијска својства 

знатно повољнија. Погодна је за гајење воћа и 

ратарских култура. Смоница је црно, глиновито, 

сјајно и као смола лепљиво земљиште. Изразити 

утицај на образовање смоница има матична стена. 

Други значајан фактор образовања је клима, чије 

је основно обележје смењивање влажног и сувог 

периода. По механичком саставу смонице 

припадају глинушама и тешким глинушама са 

фракцијом укупне глине од 60 - 70%. 

Гајњача (еутрични камбисол) припада 

другој бонитетној класи земљишта. Претежно су 

средње тешка земљишта, а поседују веома 

повољан водно-ваздушни режим. Гајњаче су 

погодне за ратарску, повртарску, воћарску и 

виноградарску производњу. Карактеристичне су 

за иловасте подлоге са доста креча. Имају око 5% 

хумуса, па спадају у веома плодна земљишта. 

Деградацијом прелазе у смонице, а агротехничким 

мерама могу се претворити у веома продуктивно 

земљиште. Гајњаче су смеђе, руменкасте, или 

црвене боје у зависности од примеса алуминијума, 

гвожђа и др.  

Алувијум (флувисол) налази се на граници 

између друге и треће бонитетне класе земљишта. 

Алувијум је растресито и порозно земљиште 

флувијалног порекла. Процес његовог настанка 

започиње ерозијом, наставља се преобликовањем 

течностима, и завршава се таложењем,односно 

стварањем алувијалних седимената. За 

морфологију алувијума карактеристична је веома 

изражена слојевитост. Удео хумуса је претежно 

мали, од 1‒2%, а у песковитим облицима и испод 

1%. По механичком саставу, могу бити 

шљунковити, песковити, иловасти и глиновити. 

Реакција средине је неутрална до слабо алкална у 

карбонатним подтиповима, а у слабо кисела ређе 

неутрална у бескарбонатним подтиповима. По 

хемијском саставу могу бити карбонатни са 5‒12‒

30% калцијум карбоната, односно бескарбонатни. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Креч
https://sr.wikipedia.org/wiki/Хумус
https://sr.wikipedia.org/wiki/Смоница
https://sr.wikipedia.org/wiki/Алуминијум
https://sr.wikipedia.org/wiki/Гвожђе
https://sr.wikipedia.org/wiki/Тло
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ерозија
https://sr.wikipedia.org/wiki/Седименти
https://sr.wikipedia.org/wiki/Хумус
https://sr.wikipedia.org/wiki/Карбонат
https://sr.wikipedia.org/wiki/Калцијум_карбонат
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Псеудоглеј се налази на граници између 

треће и четврте бонитетне класе земљишта. 

Формира се у условима влажне климе са преко 700 

mm падавина, на супстратима који омогућавају 

стагнирање воде, а слабо су дренирани. Код нас је 

псеудоглеј секундарно земљиште настало 

испирањем и деградацијом других типова 

земљишта. Хемијске особине псеудоглеја су 

неповољне јер pH износи најчешће 4‒6, а може 

бити и 3. Количине хумуса су најчешће од 2‒3 %. 

Псеудоглеј је сиромашан у азоту, фосфору и 

калцијуму. Знатан део фосфора је везан за 

нерастворљиве фосфате алуминијума и гвожђа. 

Калијумом је псеудоглеј углавном добро 

обезбеђен.  

На основу података Републичког завода за 

статистику, пољопривредне површине на подручју 

чачанског краја чине 44.060 ha. Воћњаци заузимају 

површине од око 6.930 ha (15,73%), а процењује се 

да на територији града Чачка постоји око 2 

милиона стабала воћaka. По површини воћњака 

(4168 ha), Чачак се налази на петом месту у Србији. 

Највише је стабала шљиве (око 60%), затим јабуке 

(15 - 20%), крушке (7 - 10%), кајсије (4 - 7%), 

брескве (3 – 6%), док су остале врсте воћака 

(трешња, вишња, орах, леска) заступљене у знатно 

мањем обиму. По производњи јабуке и крушке 

град Чачак је међу првих пет градова у Србији 

(јабука 831 ha; крушка 287 ha).  

Воћарска производња се не разликује у 

знатној мери у погледу гајених врста, али се 

разликује у погледу интензивности производње и 

примењене агротехнике. Та чињеница указује и на 

различите приступе у заштити и коришћењу 

пољопривредног земљишта. Воћњаци у чачанском 

крају су у највећем проценту у власништву 

физичких лица, тако да је и опредељеност за 

одабир сортимента и система гајења на самом 

произвођачу, а исхрана се врши, углавном, 

оријентационо, или на основу искуства старијих 

генерација.   

Закључак 

Најчешћи проблеми у управљању земљиштем 

настају услед: 

 неадекватне употребе агрохемикалија; 

 неконтролисане вишегодишње механичке 

обраде скелетних земљишта брдско-

планинских подручја;  

 напуштања села и узгоја традиционалног 

аутохтоног биљног материјала, као и прелазак 

на производњу модерних високородних сорти.  

Као последица напред изнетог је низ ефеката 

који се негативно одражавају на животну 

заједницу у целини, а манифестују се кроз:  

 појачану емисију оксида азота у 

атмосферу, који се стварају у току процеса 

денитрификације и нитрификације, па тиме и 

уништавању озонског омотача, што као 

последицу има појаву канцерогених обољења 

људи; 

 повећање количина хранива у воденим 

басенима, чиме се подстиче процес бујања 

водених биљака, што узрокује еутрофикацију 

(зарастање) водених басена  као природни 

одговор екосистема на присуство повећања 

природних или вештачких супстанци у води, 

као што су фосфати или нитрати, отпад и 

ђубриво са пољопривредних површина и сл. 

Када у посебним условима дође до пораста 

хранљивих материја у води, тада ће доћи и до 

пренамножавања цијанобактерија и алги и 

настаје тзв. цветање воде. Услед цветања воде 

може доћи и до продукције токсина од стране 

цијанобактерија. Сматра се да око 50% 

цијанобактерија изазивача цветања има 

способност продукције токсина. Обзиром да 

цијанотоксини могу бити смртни у релативно 

малим количинама, свака појава цветања 

цијанобактерија у води се мора посматрати као 

потенцијална опасност по живи свет. До 

тровања цијанотоксинима може доћи након 

директног контакта са њима. Такође, до 

тровања може доћи уколико се пије вода која 

садржи цијанотоксине, или уколико се поједе 

риба у чијим ткивима је дошло до 

нагомилавања токсина; 

 испирање нитрата, што може узроковати 

њихово усвајање и акумулацију изнад 

дозвољеног нивоа у гајеним биљкама, тиме и 

њиховог уноса у људски организам, што за 

последицу може имати појаву здравствених 

проблема код људи (метхемоглобинемија и 

сл.). 

3.5. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

Јавне зелене површине о којима се стара ЈКП 

“Градско зеленило“ Чачак припадају углавном 

категоријама зелених површина унутар насеља и 

састоји се од:  

 јавних зелених површина; 

 зелених површина стамбених зона; 
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 неуређених зелених површина које се 

повремено одржавају јер нису приведене 

намени. 

На јавним зеленим површинама, као и зеленим 

површинама стамбених зона, спроводе се мере 

одржавања као што су:  

 одржавање свих елемената зеленила 

(дрвећа, шибља, живе ограде, травњака, 

цветних партера, жардињера и др.), са циљем 

обезбеђивања основних функција 

озелењавања (санитарно-хигијенска и 

декоративна); 

 одржавање свих елемената уређења и 

опремања јавних зелених површина (стазе, 

путеви, платои и клупе, жардињере и др.); 

 предузимање мера за заштиту зеленила од 

биљних болести и штеточина; 

 уређење и обнову зеленила; 

 одржавање зелених површина у складу са 

прописима о безбедности саобраћаја и 

заштити ПТТ и електричних водова. 

На неуређеним површинама углавном се 

спроводи кошење као и крчење самониклог 

растиња. 

Табела17. Зелене јавне површине на 

територији града Чачка 

  

Јавне зелене површине у граду 

Чачку 

  

  

Укупна површина под 

зеленилом (m2) 

Паркови 30.000  

Парк-шума (Спомен парк) 58.930  

Зеленило уз саобраћајнице 27.798  

Зелене површине уз обалу 

Западне Мораве 

25.000  

  

Зелене површине о којима се стара ЈКП 

„Градско зеленило“ се одржавају по Програму 

одржавања јавног зеленила ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак, који је прилагођен 

могућностима, како ЈКП „Градско зеленило“ 

Чачак, тако и оснивача. Програм предлаже ЈКП 

„Градско зеленило“.  

Овакав програм омогућава адекватно 

одржавање јавних зелених површина, ако би се у 

целости спровео. Због објективних околности то 

није увек могуће због недостатка финансијских 

средстава, механизације и недовољног броја 

адекватно обученог људства.  

Један од већих проблема у летњим 

месецима је немогућност заливања због 

недостатка хидрантске мреже, тако да се заливање 

обавља цистернама, које се пуне техничком водом, 

што доста ограничава ову операцију.  

Предузеће ЈКП „Градско зеленило“ 

одржава зелене површине унутар и између 

отворених стамбених блокова уколико је 

одржавање ових површина планирано Програмом 

одржавања јавних зелених површина. 

Предузеће је дужно да уреди и одржава 

јавне зелене површине које нису планиране у 

Програму одржавања јавних зелених површина, по 

писменом налогу градоначелника и уколико су 

обезбеђена додатна средства за уређење и 

одржавање ових јавних зелених површина. 

О уређењу и одржавању и заштити јавних 

зелених површина посебне намене које чине 

дворишне површине објеката јавне намене, старају 

се правна лица, установе и друге организације које 

имају право располагања или коришћења 

земљишта на коме се налази зелена површина 

посебне намене. Спортски центар „Младост“ 

Чачак одржава рекреативне површине којима 

управља.  

Јавно комунално предузеће „Градско 

зеленило“ дужно је да води и ажурира катастар 

јавних зелених површина, као регистар 

систематизованих информација и података о: 

зеленим површинама (катастар зелених површина) 

и дрвећу (катастар дрвећа). 

Катастар зелених површина садржи 

информације и податке о зеленим површинама, 

врсти, типу и локацији истих, податке о њиховом 

квалитету, броју и врсти биљака, као и 

картографски приказ. 

Катастар дрвећа садржи податке и 

информације о дрвећу и то: о локацији, врсти и 

броју дрвећа, старости, димензијама и виталности 

дрвећа са одвојеним подацима за дрвеће дуж 

саобраћајница и испод електроводова на јавним 

зеленим површинама. 

ЈКП “Градско зеленило“ дужно је да са 

јавних површина уклања стабла или делове стабла 

која су оболела, дотрајала или оштећена, тако да 

угрожавају живот људи, нормалан саобраћај или 

околна стабла.  

Неуређене површине се одржавају по 

потреби. 

Бољим планирањем повезивања зелених 

површина дрворедима прешло би се у 

комбиновани систем зеленила који много 

побољшава, како климатске, тако и хигијенске 

услове живота у граду. Комбинованим системом 
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зеленила  остварује се тесна веза са приградским 

зеленилом.  

Да би се стекао правилан утисак о зеленилу 

града Чачка, неопходно је знати следеће 

параметре:  

 ниво озелењености градске територије (%);  

 степен озелењености (m2/становнику);  

 степен задовољености (m2/становнику).  

Ово није могуће исказати због непостојања 

података, односно пописа свих зелених површина 

по категоријама.  

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, делом 

поседује попис зелених површина јавног 

коришћења које су и наведене у Табели 17.  

Поред зеленила јавног коришћења, знатно 

учешће у систему зеленила има и зеленило 

ограниченог коришћења (зеленило стамбених 

зона, индустријских објеката, образовних 

установа, спортских центара и сл.), зеленило 

специјалне намене (зеленило гробља и заштитно 

зеленило), неизграђене, неуређене површине и 

површине са самониклом вегетацијом у оквиру 

грађевинског подручја, шуме у грађевинском 

подручју, зелене површине ван грађевинског 

подручја и зеленило у приватном власништву. 

Поред недовољних површина зеленила јавног 

коришћења, проблем представља и његов 

неповољан распоред, односно мала заступљеност 

у централној градској зони, недостатак паркова и 

одсуство дрвореда у великом броју саобраћајница.  

Генералним урбанистичким планом града 

Чачка, планирано је да површина простора 

опредељеног за зеленило јавног коришћења 

износи око 363 ha односно око 28 m2/становнику у 

функцији рекреације, одмора и заштите животне 

средине. Планови су дугорочни и подразумевају 

обезбеђивање простора за вишенаменске паркове 

у свим градским насељима, изградњу заштитног 

зеленила, очување шума на подручју града и 

њихово делимично превођење у парк шуме, као и 

обавезно пратеће зеленило у оквиру других 

намена. 

Oбзиром на чињеницу да је централни 

градски простор изграђен и да не постоји 

могућност планирања нових, већих површина, 

постојеће зелене површине се морају задржати без 

могућности промене намене, уз истовремено 

повезивање пратећим и линеарним зеленилом са 

већим зеленим масивима.  

Шуме које се налазе на подручју града 

представљају значајну зелену масу која се мора 

очувати и укључити у целокупни систем градског 

зеленила.  

 

Закључак  

На основу ове анализе стања може се 

закључити да су основни проблеми у вези са 

зеленим површинама у граду Чачку:  

 непостојање катастра зелених површина;  

 недовољан број и недовољна површина 

уређених зелених површина;  

 велики број неуређених зелених површина;  

 неадекватна опремљеност ЈКП „Градско 

зеленило“  Чачак техничким средствима и 

довољним бројем извршилаца за послове 

одржавања јавних зелених површина;  

 недовољан и неадекватан систем за поливање 

зелених површина;   

 недостатак бриге јавности о јавним зеленим 

површинама; 

 нестручно озелењавање простора зеленила 

ограниченог коришћења (зеленило стамбених 

зона, индустијских објеката, образовних 

установа...). 

3.6. ПРИРОДА И БИОДИВЕРЗИТЕТ 

Биодиверзитет је резултат еволуције 

живота на Земљи током приближно 3,5 милијарди 

година и представља биолошки одговор на 

физичко-хемијске промене на планети. Наука 

сматра да је око 99% свих врста које су икад  

постојале на Земљи нестало. Највећи део је нестао 

у пет катастрофалних догађаја изазваних 

геолошким силама у далекој прошлости. Период 

од појаве људске врсте на Земљи праћен је 

његовим константним смањењем, да би тај процес 

током последњег века поприма размере шесте 

катастрофалне редукције биодиверзитета. Постоји 

процена да сваке године изумре око 140.000 врста, 

што је стотинама пута више од тзв. нормалне стопе 

изумирања. Тај забрињавајући процес директна је 

последица човекових активности.  

Биодиверзитет је битан за: обезбеђење 

хране, горива, влакана, склоништа, грађевинског 

материјала; пречишћавање ваздуха и воде; 

детоксикацију и разлагање отпада; стабилизацију 

и умереност климе; обнову плодности земљишта; 

опрашивање биљака; контролу зараза и болести; 

очување генетских ресурса као импута за стварање 

нових биљних и животињских сорти, лекова и 

других производа; прилагодљивост живота 

спољним променама.  

Очување дивљих врста биљака, животиња 

и природних типова станишта значајних за 

заштиту биодиверзитета важно је како за саме 

врсте, тако и за човека, јер му пружа екосистемске 

услуге у виду извора хране, сировина, смањује 

ефекат изражених климатских промена и 
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омогућава опстанак човечанства. Сама биолошка 

разноврсност  је основ живота на земљи. 

Биодиверзитет или биолошка разноврсност 

представља, према најчешће прихваћеној дефиницији, 

свеукупност гена, врста, екосистема и предела на 

Земљи. Биодиверзитет се одређује као свеобухватна 

разноликост и различитост живих организама, 

укључујући копнене, морске и остале водене 

екосистеме. Поред врста дивље флоре, фауне, гљива, 

бактерија, вируса, као и свих екосистема, биолошка 

разноврсност обухвата и врсте које су одгајане људском 

активношћу, односно сорте културних биљака и гајених 

животиња.  

Опстанак човека непосредно је условљен 

очувањем природних ресурса планете, чија је 

основа укупна биолошка разноврсност њеног 

живог света. Стога је у савременим стратегијама 

развоја уврштен и концепт заштите и очувања 

биодиверзитета, односно планирање привредног и 

општедруштвеног развоја, уз рационално 

коришћење ресурса и очување природе и животне 

средине. Овакав приступ развоју установљен је и 

Конвенцијом о биодиверзитету, која је усвојена 

1992. године у Рио де Жанеиру. 

Биодиверзитет обухвата више 

организацијских нивоа: генетички, специјски и 

екосистемски. 

 генетички диверзитет - разноврсност ДНК 

структуре између јединки које припадају истој 

врсти. Свака јединка на планети поседује 

специфичну комбинацију гена која је јединствена 

и непоновљива; 

 специјски диверзитет - разноликост и 

специфичност свих појединачних органских врста. 

Специјски диверзитет обухвата укупну 

разноврсност свих органских врста на Земљи, од 

самог настанка живота на Планети до данас. 

Описано је и класификовано око 1,8 милиона 

органских врста на Земљи. Инсекти представљају 

скоро половину описаних врста. Међутим, 

претпоставља се да је то само мањи део укупног 

броја врста на Планети. Као најреалније сматрају 

се процене које сугеришу постојање 13 до 20 

милиона врста на Земљи; 

 екосистемски диверзитет - разноврсност 

екосистема којима различити организми 

припадају (разноврсност станишта, животних 

заједница, екосистема и предела). Овај ниво 

биодиверзитета обухвата укупну разноврсност 

станишта (абиотичке компоненте екосистема) и 

животних заједница (биотичке компоненте 

екосистема), као и еколошких процеса који их 

повезују (кружење супстанци, протицање 

енергије, трофички односи итд.), на основу којих 

се остварује јединственост и функционалност 

екосистема као елементарне еколошке јединице 

биосфере. 

Заштита ретких и угрожених врста, као и 

њихових станишта, основа је заустављања стопе 

опадања биолошке разноврсности у Србији. 

Правно је регулисана Законом о заштити природе 

(„Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 

91/2010-исправка и 14/2016), Правилником о 

критеријумима за издвајање типова станишта, о 

типовима станишта, осетљивим, угроженим, 

ретким и за заштиту приоритетним типовима 

станишта и о мерама за њихово очување 

(„Службени гласник РС“, бр. 35/2010), 

Правилником о проглашењу и заштити строго 

заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 

животиња и гљива („Службени гласник РС“ бр. 

5/2010 и 47/2011), Правилником о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

(„Службени гласник РС“ бр. 99/2009 и 6/2014), као 

и Уредбом о стављању под контролу коришћења и 

промета дивље флоре и фауне ("Службени гласник 

РС ", бр. 31/05, 45/05 - исправка, 22/07, 38/08, 9/10 

и 69/2011). Поред примене националног 

законодавства, заштита и очување биодиверзитета 

обезбеђује се применом међународних конвенција 

чији је потписник и наша земља. 

Највећу опасност за губитак 

биодиверзитета представља губитак природних 

станишта, прекомерно коришћење природних 

ресурса и климатске промене, које убрзавају 

процесе нарушавања функционисања биосфере. У 

циљу очувања укупне биолошке разноврсности 

донети су бројни међународни уговори, које је 

прихватила и верификовала и наша земља, 

преузимајући обавезе заштите и очувања 

биолошке разноврсности. 

Заштита и очување биолошке 

разноврсности представља скуп мера и поступака 

којима се угрожене врсте штите од негативног 

човековог деловања, климатских промена и 

природних непогода у циљу очувања свеукупне 

биолошке разноврсности организама и њихових 

биолошких циклуса. 

На територији града Чачка доминирају 

лишћарске шуме. Основна климатогена шума овог 

подручја је Quercetum frainetto-cerris Rud. Поред 

основног климатогеног типа шума заступљене су 

и шуме китњака и граба (Quercо-carpinetum 

serbicum Rud.), шуме брдске букве (Fagetum 

submontanum Rud.), шуме црне јове (Alnetum 

glutinosum Jov.), шуме беле врбе и тополе (Salici 

populetum), шуме црног граба и црног јасена 

(Ostria carpinifolia fraxinetum Gaj.), шуме топола 

(Populetum nigrae-allbae), шуме беле врбе 
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(Salicetum albae), шуме лужњака и пољског јасена 

(Querciо- Fraxinetum angustifolie-Jov.), шума 

барске иве (Salicetum cinereae)... 

Поред ових заједница учешће узимају и 

заједнице шуме букве, граба и јавора, шуме бора, 

мешовите четинарске шуме и у нижим пределима 

поред река и потока, шуме багрема, врбе, јове и 

тополе. На каменитим стенама, на стрмим 

странама и топлим стаништима јављају се шикаре 

и вегетација камењара.  

Један од најважнијих разлога зашто су 

шуме крчене на територији града Чачка је 

проширивање пољопривредних површина због све 

израженијег повећања бројности становништва. 

На тај начин су добијене површине за различите 

намене: ратарство, воћарство, повртарство и 

сточарство. Плодно земљиште, пре свега у 

долинама река и потока, као и повољни услови за 

пољопривредне активности у брдским 

подручјима,  довели су до тога да су 

агроекосистеми заузимали све више простора. 

Међутим, промене у начину живота и све 

учесталије миграције становништва из сеоских у 

градска подручја, довеле су до тога да су многа 

подручја напуштена. Временом су се запарложила 

и путем сукцесија прелазила у брдске ливаде, а 

затим у примарну шумску вегетацију од које су 

крчењем и настале. Додатни проблем је и примена 

неадекватних и/или погрешних агротехничких 

мера којима се смањује квалитет земљишта, 

долази до опадања приноса, као и до ширења тзв. 

коровских заједница. 

Шуме на територији града Чачка заузимају 

близу 17 000 хектара, док се дрвна маса процењује 

на нешто преко 7000 m3. 

Шумски екосистеми су практично својим 

постојањем и функционисањем базични 

екосистеми, који у многоме делује на укупни 

квалитет биодиверзитета, првенствено стварањем 

свежег кисеоника, као и утицајем на климу, 

ваздух, воду и земљиште. С друге стране неспоран 

значај шумских екосистема огледа се и у 

спречавању од ерозије, бујица, ветра,  поплава, 

лавина, одрона камена, буке, директног 

радиоактивног зрачења, чиме шуме свакако дају 

обележје нарочито у брдско-планинским 

пределима. Огроман значај шума огледа се и у 

стварању визуелног амбијента одређеног 

крајолика, а  могу послужити као место за одмор и 

рекреацију. Овде се свакоко мора поменути и 

економски значај шума који се огледа у 

продукцији биомасе дрвета, гљива, лековитог 

биља итд. 

После шумске, најзаступљенији је 

ливадски тип вегетације. 

Крчењем шума (у почетку због 

проширивања пољопривредних површина, касније 

због урбанизације, изградње саобраћајница и сл.) 

дошло је до формирања ливада и отуда су оне 

секундарна вегетацијска појава на територији 

града Чачка. У почетку су површине под ливадама 

биле веће (интензиван развој сточарства), 

међутим, како су се мењале људске активности, 

долазило је до претварања ливада у аграрна 

земљишта и њихова површина се временом све 

више смањивала. У међувремену повећавале су се 

површине вештачких ливада, тј. ливада са тачно 

одређеним флористичким саставом. Поред тога, 

услед све израженијег пресељавања сеоског 

становништва у градове, многе ливаде и пашњаци 

су се "вратили" у првобитно стање, тј. дошло је до 

њихове проградације у шумске екосистеме (од 

којих и потичу). 

Најбоље очуване ливаде су у брдским 

подручјима, нарочито тамо где је најбоље очуван 

педолошки покривач и где се те површине још 

увек редовно косе. На тим надморским висинама 

су углавном заступљене свезе Chrysopogoni-

Danthonion calycinae Kojić 1957, односно 

асоцијације Agrostietum vulgaris Pav. 1955. где 

основни печат овој фитоценози даје 

едификаторска врста Agrostis vulgaris, која се 

редовно јавља са високом бројношћу и 

покровношћу. Поред Agrostis vulgaris, максималну 

фрекфенцију и значајну заступљеност имају и 

Festuca valesiaca, Antoxanthum odoratum, Achillea 

millefolium, Rhinanthus rumelicus, Filipendula 

hexapetala, Campanula patula, Danaa cornubiensis и 

Centaurea stoebe и др. Aсоцијација Danthonietum 

calycinae Cincović et Kojić je широко заступљена 

ливадска заједница на земљишту нешто лошијег 

механичког састава и слабије аерисаности. 

Danthonia calycina је најзаступљенија у овој 

асоцијацији, али поред ње значајни удео имају и 

Festuca valesiaca, Trifolium  montanum, Filipendula 

hexapetala, Sieglingia decumbens, Danaa 

cornubiensis, Achillea millefolium, Briza media, 

Antoxanthum odoratum и др. Aсоцијација 

Koelerietum montanae Pav. 1951. je фрагментарно 

распоређена и налази се на мањим површина од 

претходне две. Углавном се јављају на плитком 

помало каменитом земљишту. Ова асоцијација је 

такође флористички сиромашнија у односу на 

претходно наведене.  

Нешто ниже уочавамо доминантно 

присуство ливадске заједнице Cynosurio-

Agrostidetum vulgaris Marković, мада има и других 

чији је удео мањи. Доминирају мезофилне врсте, 

при чему је флористички састав хетероген. Поред 

ових, заступљене су и  асоцијација Trifolio-

Chrysopogonetum grylli Veljović, као ксеротермна 

заједница степског карактера и Agrostido-
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Andropogonetum ischaemi Veljović, настала на 

стаништима где је некада доминирала шумска 

заједница Carpinetum orientalis serbicum Rud.  

Најзаступљеније биљне фамилије су 

главочике (Asteraceae), и фамилија трава (Poaceae).  

Скоро искључиво обрадиве површине се 

налазе углавном у приватном власништву. 

Орографска структура града погодује развоју 

воћарства, ратарства, повртарства и делом 

виноградарства. Свакако из овога проистиче и 

традиционално бављење сточарством. 

Слатководни системи у Србији припадају 

Евромедитеранском субрегиону који представља 

природну зоогеографску целину у оквиру 

Холарктика, који обухвата Европу и неколико 

околних области. 

У чачанском крају су због различитог 

утицаја геолошког састава, рељефа, климе, 

вегетације и утицаја људи присутне различите 

хидролошке одлике. Заступљене су подземне и 

надземне воде. На територији града доминира ток 

Западне Мораве, али се по свом значају издвајају 

токови река Дичина, Чемерница, Каменица, 

Атеничка река, које све припадају  

западноморавском сливу. Значајних језерских и 

барских површина нема. У мањим стајаћим и 

текућим  водама у зони планктона уочавају се алге 

из раздела Cyanobacteria, Pyrrophyta, Chrysophyta, 

Bacillariophyta, Euglenophyta и Chlorophyta. 

Најбројније су алге из раздела Chlorophyta, пре 

свега врсте из родова Closterium, Scenedesmus, 

Cosmarium, Pediastrum и Staurastrum. Од 

зоопланктона значајан удео чине Protozoa, 

Rotatoria, Cladocera и Copepoda. 

Хидролошким истраживањима тока 

поменутих река  дошло се до одређених 

релевантних података везаних како за живи свет 

фауне дна, тако и за укупни биофонд реке. У фауни 

макрозообентоса регистровани су Ancylus 

fluviatilis, Unio timidus (Mollusca), присутне су 

Hirudinea, Gammarus sp. (Crustacea-Amphipoda), 

Astacus fluviatilis (Crustacea- Decapoda), 

Potamophilax rotudipennis, Hydropsyche sp. (Insecta 

– Trichoptera), Ephemera sp., Heptagenia sulphurea 

(Insecta –Ephemeroptera), Gomphus sp. (Insecta –

Odonata), Chironomus thumi (Insecta –

Chironomidae). 

Квалитативна анализа рибље заједнице 

мањих водотокова указује на мренско-

ципринидни карактер водотока. Већа брзина 

горњег тока условљава присуство реофилних 

врста, док се у доњем току, поред њих, срећу и 

стагнофилне врсте. 

У средњем и доњем току  јављају се и 

Alburnoides bipunctatus, Leuciscus cephalus, 

Chondrostoma nasus, Barbus peloponensius и 

Cоbitus taenia.  Rhodeus sericeus, Cobitis aurata, 

Barbatula barbatula и Misgurnus fossilis су рибље 

врсте које такође насељавају токове поменутих 

река. 

У језеру „Међувршје“ детерминисано је 19 

врста риба, од којих 13 врста припада породици 

Cyprinidae. 

Богатство фауне града Чачка чине бројне 

врсте инвертебрата и вертебрата које су, иначе,  

карактеристичне за шумско-планинска и 

равничарска станишта умереног појаса Европе за 

надморске висине до 1100 метара. Поред 

наведених акватичних животињских врста, 

значајан удео имају копнени инвертебрати и 

вертебрати. 

Из групе Oligochaeta најзаступљенији 

представник је Lumbricus terrestris тзв. кишнa 

глисте (фамилија Lumbricidae). Oд Hirudinea 

најзначајнија је Hirundo medicinalis (медицинска 

пијавица).  

У оквиру ентомофауне заступљени су 

бескрилни инсекти (редови Protura и Diplura). Од 

крилатих инсеката заступљени су сви значајнији 

редови попут Coleoptera, Orthoptera, Hemiptera, 

Lepidoptera, Diptera, Odonata, Ephemerida, 

Mantodea, Hymenoptera itd. Од Arachnida 

заступљени су Scorpions, Aranea, Opiliones и 

Acarina. Такође су заступљени родови Scolopendra 

sp., Himantarium sp., Scutigera sp., Lithobius sp., 

Glomeris sp., Julus sp. у оквиру класе Myriopoda 

(стоноге).  

На основу досадашњих повремених 

испитивања, може се рећи да је до сада на 

територији града Чачка регистровано десетак 

врста водоземаца (жабе и репати водоземаци), као 

и 10-ак врста гмизаваца (четири врсте гуштера и 6 

врста змија). Међутим, реално је очекивати да 

постоји већи број и водоземаца и гмизаваца. 

Правилником о проглашењу и заштити 

строго заштићених и заштићених дивљих врста 

биљака, животиња и гљива (''Службени гласник 

РС'',бр. 5/10) строго заштићене врсте водоземаца 

које живе на територији града Чачка су: Bombina 

variegata, (жутотрба огњена жаба), Bufo bufo (мрка 

крастава жаба), Rana dalmatina (шумска жаба), 

Lissotriton vulgaris (мали водењак, мрмољак), 

Triturus karelinii (дугоноги мрмољак), Salamandra 

salamandra (шарени даждевњак) и заштићена 

врста жабе Pelophylax ridibundus (велика зелена 

жаба). Строго заштићене врсте гмизаваца које 

живе на територији општине Чачак су: Ablepharus 

kitaibelii (кратконоги гуштер), Natrix natrix 

(обична белоушка), Natrix tessellata (рибарица), 

Zamenis longissimuss (син. Elaphe longissima) 

(степски дрволаз), Coronella austriaca (бакарна 

змија, смукуља), Dolichophis caspius (син. Coluber 
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caspius) (степски смук), а заштићена је врста змије 

Vipera ammodytes (поскок). У херпетофауни 

посебан значај имају Emys orbicularis (барска 

корњача) и Testudo hermanni (шумска корњача). 

Велика зелена жаба и поскок су комерцијалне 

врсте и на њих се односе одредбе Уредбе о 

стављању под контролу коришћења и промета 

дивље флоре и фауне. 

Орнитофауна (фауна птица) чини значајан 

биофонд територије града Чачка. Према 

објављеним подацима и необјављеним белешкама 

на територији града је идентификовано преко 200 

врстa птица. Међу овим врстама птица готово све 

су међународно значајне, па су под строгом 

заштитом, или су на листи заштићених птичјих 

врста. Неке врсте су заштићене и међународним 

конвенцијама. Процењује се да је од укупног броја 

птица око 50% гнездарица, док су остале врсте 

вероватно  некадашње гнездарице, селице, 

зимовалице или луталице.  

За најугроженије треба, свакако, сматрати 

дневне и ноћне грабљивице (сиви соко, мишар, 

кобац, јастреб; сове – кукувија, утина, кукумавка, 

шумска сова, ћук). У великом броју страдају услед 

сујеверја, убијања за трофеје, протеривања, 

пљачке гнезда, страдања на далеководима, 

тровања и сл. На територији ловишта се могу наћи 

и друге ловне врсте, као што су: листаста гуска, 

глувара, крџа, голуб гривнаш, шумска шљука, 

препелица, гугутка, сојка, јастреб, сива врана, 

сврака...  

Птице водених станишта су глобално 

угрожене, па тако и на овом подручју. Влажна и 

мочварна станишта масовно нестају, птице се 

убијају и протерују са гнездилишта или током 

сеобе. То се, пре свега односи на птице које се лове 

(патке – глувара, крџа, гроготовац; гуске – лисаста 

гуска). Беле роде се повремено запажају у сливу 

река Каменице и Чемернице. 

Сисари као еволутивно најразвијенији 

кичмењаци су поред гајених врста (раса, пасмина) 

домаћих животиња највише проучавани и 

третирани као ловна дивљач, што је и регулисано 

Законом о дивљачи и ловству ("Сл. гласник 

Републике Србије", бр. 18/10) и Законом о 

добробити животиња ("Сл. гласник Републике 

Србије", бр. 41/09).  

Поред ловне дивљачи значајно је и 

присуство инсективорних Erinaceus europaeus 

(јеж)  и  Talpa europaea (кртица). На отвореном, а 

посебно у пећинама, присутни су таксони 

Chiroptera (љиљци). Rodencia (глодари) (мишеви, 

пацови, хрчци, волухарице и пухови), који чине 

бројчано знатан удео популације ситних сисара. 

 Од крупне дивљачи најугрожениа је срна, 

а од птица фазан, због великог интересовања 

ловаца за ову дивљач, тако да има криволова, што 

утиче на популацију. 

Управљање рибљим ресурсима потребно 

је вршити у складу са  принципом  одрживог 

коришћења, који доприноси очувању 

диверзитета ихтиофауне и еколошког  

интегритета    водених површина. 

Недозвољеним активностима људи 

долази до загађивања језера и погоршања 

квалитета воде у језерима. Од загађења 

најугроженије је језеро у Овчарско-кабларској 

клисури, због обраде земљишта у сливу језера уз 

употребу ђубрива и других хемијских 

производа, затим због  камповања,  риболоваца и 

купача. Такође, риболовци  и други корисници 

око језера праве «колибе», викендице, логорују 

више дана, стварајући нечистоћу која се слива у 

језеро. Фекалије које доспеју у воду могу 

додатно допринети ефекту ,,цветања“, воде, а 

уношењем одређених врста бактерија могу се 

изазвати и неке заразе. 

На територији града Чачка, а према 

подацима из суседних општина, претпоставља се 

да има око 700 врста макрогљива (макромицета). 

Од тог броја око 100 врста је на црвеним листама 

појединих земаља Европе. Са списка Бернске 

конвенције, усвојене од стране Европског савета за 

заштиту гљива =ECCF ( листа  садржи 50 врста 

гљива које би требало заштити на територији 

Европе), на подручју града Чачка свакако је 

најзначајнија Amanita caesarea (кнегиња, благва, 

јајчара), за које се претпоставља да је 

најквалитетнија европска макромицета. 

Веома важан проблем је заштита врста које 

се комерцијално експолоатишу, а пре свега вргања 

(Boletus edulis) и лисичарке (Cantharellus cibarius), 

а забележене су и врсте гљива чија је заштита 

регулисана Правилником о проглашењу и заштити 

строго заштићених и заштићених дивљих врста 

биљака, животиња и гљива (''Службени гласник 

РС'',бр. 5/10). Од њих, 10-ак врста се налазе на 

списку строго заштићених врста, а 20-ак врста на 

списку заштићених врста. Иако постоји наведена 

законска регулатива, законске одредбе се ретко 

поштују. Регистровани откупљивачи немају 

сертификоване сакупљаче, а ретко се поштују 

законска ограничења о величини и количини 

убраних гљива. При комерцијалном сакупљању 

лисичарке користе се недозвољена средства 

(грабуље и сл.) којима се трајно оштећује 

мицелијум гљива. 

Поред поменутих врста значајан 

гастрономски потенцијал дају и Agaricus campester 

(рудњача), Lactarius piperatus (бела млечна 

печурка), Craterellus corncopiciodles (мрка 

трубача), Boletus aereus (црни вргањ), Pleurotus 

ostreatus (буковача), Lactarius camphoratus 
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(камфорова млечница), Boletus gestivalis 

(мрежасти вргањ), Calocybe gambosa (ђурђевка), 

Lactariuc deliciosus (рујница), Coprinus comatus 

(велика ђубриштарка), Russula aurata (златна 

красница), Cantharellus cinereus (пепељаста 

лисичарка), Lactarius volemus (преснац), Leccinium 

sp. (дједови), Xerocomus badius (костањевка)... 

Стабло оскоруше у селу Прислоници,  

Гојковића липа у Горњој Трепчи, фикус у Дому 

културе Чачак, Црни бор у Јежевици, Стабло 

лужњака у Доњој Горевници, Храст у Слатини, 

Мијатовића храст у Чачку, Тимотијевића храст 

у Мрчајевцима и Цер са Каблара су заштићена 

природна добра. 

Генетички ресурси воћака на подручју 

Чачка су богати и полиморфни, а чине их 

аутохтоне сорте, природне популације и дивљи 

сродници ових врста воћака.  

Процењује се да данас у структури 

сортимента шљиве у Србији аутохтоне или 

ракијске сорте шљиве, како се често називају, 

учествују са 30%. Најзаступљеније сорте и сорте 

које имају највећи значај су: пожегача, црвена 

ранка, различити типови пискаваца, Метлаш 

односно драгачевка или округлица како се још 

назива, као и црношљива која је у појединим 

крајевима позната као трношљива или дреновка. 

Спорадично се среће и белошљива. Плодови ових 

сорти се углавном користе за пераду у ракију. Због 

отпорности на сушу и мраз и толерантности на 

различите болести и штеточине, ови генотипови се 

могу користити у оплемењивању за стварање 

нових сорти шљиве, а користе се и као подлоге за 

шљиву, брескву и кајсију. 

У Чачку и околини се у виду старих и 

најчешће појединачних стабала гаје следеће 

аутохтоне сорте јабуке: будимка и њени клонови, 

кожара и њени клонови, зеленика, ђулица, 

кабларка, крстовача и шуматовка. 

Обично се ради о веома старим стаблима 

чија је старост често и преко 50 година. У 

последње време, поменуте сорте се калеме на 

вегетативне подлоге мање бујности и гаје у нешто 

интензивнијим системима, али спорадично, не на 

великим површинама и углавном за сопствене 

потребе и локално тржиште.  

Поред актуелног сортимента клонови 

облачинске вишње и циганчице чине 85 % укупне 

производње вишње у Србији, a заступљени су и у 

чачанском крају. Могу се наћи на окућницама у 

виду појединачних стабала, али и у екстензивним 

и интензивним засадима.  

На окућницама се могу наћи и различити 

генотипови виноградарске брескве. 

Винова лоза осим дивљег облика Vitis 

vinifera sub sp.sylvestris (C.CG gmelin) hegi, се може 

jавити и у облику низа аутохтоних сорти као што 

су: Прокупац, Зачинак, Багрина, Кавчина, Црна 

оката, Тамјаника, Смедеревка, Зеленика, Ружица, 

Скадарка и друге. Готово све поменуте сорте су 

погодне за интегрални или органски начин 

производње.  

Закључак 

Урбанизација и савремени начин живота 

узрокују многе проблеме када је у питању заштита 

биодиверзита. Проширивање градског подручја, 

изградња саобраћајне и друге инфраструктуре, пад 

животног стандарда итд.  у великој мери се 

одражавају и на живи свет. 

Површине под природним стаништима су 

све мање, а и постојећа се све више фрагметишу и 

угрожавају опстанак многим врстама. 

Крчење преосталих површина под шумама 

је један од приоритетнијих проблема, јер младе 

шуме које спонтано настају на запарложеним 

парцелама не могу својим квалитетом 

надоместити сечу „старих шума“. И даље је 

присутна неконтролисана сеча дрва због 

проширивања пољопривредних површина, или 

због огрева (и то не због продаје, већ и због 

драстичног пада економског стандарда). Додатни 

проблеми настају током новогодишњих (када се 

секу четинари) и божићних празника (због 

бадњака, често се секу велике гране што озбиљно 

угрожава стабла храстова). 

Смањивање броја сеоских домаћинстава, 

миграција становништва из села у градове, 

прекомерна и неправилна употреба агротехничких 

средстава (нарочито, пестицида и вештачких 

ђубрива), недовољна едукованост 

пољопривредних произвођача о правилности 

обраде и третирања пољопривредних површина, 

као и о начинима гајења различитих култура, 

доводе до смањења пољопривредног земљишта. 

Једна од последица је запарложење ливада и њива 

и њихова проградација у првобитно стање 

(претварање у шумску вегетацију). Проблем је што 

се постојеће површине не обрађују на еколошки 

правилан и одржив начин и што се још увек не 

спознају предности производње тзв. органске 

хране, током које се много мање оштећује 

земљишни покривач и много су мања загађења 

земљишта и вода, а економска добит није 

занемарљива. 

Директно испуштање отпадних вода у 

водотокове, директно загађивање текућица 

бацањем отпада довело је до тога да су еколошки 

услови у свим акватичним екосистемима 

погоршани, што се драстично одражава на живи 

свет. Поред тога, зарад наводњавања у летњим 

месецима користе се речне воде, које смањују 

проточност поред и онако смањене количине воде 
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у летњим месецима, што у многоме угрожава  

живот акватичних организама.  

Случајеви криволова, како ловне дивљачи, 

тако и у риболову, као и несавесно прикупљање 

ретких и заштићених врста биљака, печурака и 

животиња, озбиљно може да угрози опстанак 

таквих врста. На тај начин се прикупљају многе 

врсте лековитих биљака, јестивих печурака, као и 

животиња које се налазе на трпезама многих 

земаља (пужеви, корњаче, различите врсте птица 

итд.) што угрожава биодиверзитет. Приликом 

прикупљања не постоји селективност, већ се 

узимају и незрели примерци, па се на тај начин 

онемогућава природно обнављање тих врста. 

3.6.1. Заштићено природно подручје 

Овчарско-кабларска клисура 

Основно природно обележје  клисуре  чини  

рељеф,  а пре свега упечатљиви масиви Овчара и 

Каблара, по којима је и добила име. Мало која 

клисура у Србији је украшена тако израженим 

укљештеним меандрима или термалним изворима 

као ова.  

Oвчарско-кабларска клисура,  једна је од 

најлепших клисура Србије, налази се у централној 

Србији, на око 8 km удаљености од Чачка и око 150 

km од Београда. Уредбом Владе Републике Србије 

Овчарско-кабларска клисура проглашена је за 

„Предео изузетних одлика“ („Сл. гласник РС“ бр. 

16/2000). Под заштитом се налази површина од 

2.250 ha. Заштићено подручје обухвата меандре 

Западне Mораве и Овчарско-кабларску клисуру. 

Подручје режима заштите II степена 

заштите на угроженим и значајним просторима, са 

мерама којима се ограничава и строго контролише 

коришћење. Дозвољене су активности на 

унапређењу и презентацији природних вредности. 

Режимом II степена заштите обухваћена је зона 

меандара Западне Мораве од Манастира Никоље 

до залеђа Манастира Јовање и зоне реликтних 

биљних врста на обронцима Овчара, Каблара и 

Дебеле горе. 

Подручје режима III степена заштите су 

она подручја на којима су ограничени коришћење 

и контролисане активности у складу са функцијом 

заштићеног подручја и традиционалним 

привредним делатностима укључујући и туризам. 

Подручја режима II степена заштите простиру се 

на површини од 542 ha, а подручје режима III 

степена заштите на 1708 ha. 

3.6.1.1. Оцена стања животне средине 

заштићеног подручја 

Овчарско–кабларска клисура је настала 

пробијањем реке Западне Мораве кроз масиве 

Овчара и Каблара. Река у клисури прави 

укљештене меандре. Разноликост рељефа и 

геолошке подлоге, као и клима подручја и микро 

климе појeдиних делова клисуре условили су 

разноврсност биљног света. Присутни су 

терестрични и акватични екосистеми. У исто 

време, климатски и други услови омогућили су 

очување ретке и реликтне флоре и вегетације. У 

Овчарско-кабларској клисури карактеристична је 

појава инверзије-смењивања вегетације. У нижим 

деловима налазе се мезофилнији, а у највишим 

термофилнији типови. Повећана влажност ваздуха 

и заклоњеност у увалама кроз које протичу потоци 

омогућили су бујан развитак вегетације. 

Најзначајнији проблеми заштићеног подручја 

су: 

 Бесправна градња - На простору 

заштићеног подручја Предео изузетних одлика 

„Овчарско-Кабларска клисура“ веома је изражен 

проблем бесправне градње у приобаљу Језера 

Међувршје. Ради се о изградњи породичних кућа 

за одмор или викенд кућа и примитивних објеката 

за риболов. Иако постоји могућност градње у III 

степену режима заштите, непостојање 

урбанистичких планова за ово подручје доводи до 

појаве нелегалне изградње објеката. Велики број 

објеката је на државном земљишту, врло често 

заузетом без одобрења. Заједничко за све објекте 

је да најчешће не испуњавају прописе везане за 

изградњу у заштићеним подручјима, почевши од 

коришћених материјала, габарита, форме, 

оријентације и предвиђене намене објекта и тешко 

их је накнадном легализацијом уклопити у 

природно окружење. Дивља градња нарушава 

изглед заштићеног подручја, угрожава живи свет, 

променом услова станишта и узнемиравањем, 

проузрокује проблеме приликом планирања 

инфраструктуре, заштите и уређења животне 

средине. 

 Загађење водотокова и еутрофизација 

Језера Међувршје - Као последица делатности 

човека јавља се загађење водотокова. На 

територији заштићеног подручја налазе се два 

вештачка хидро-акумулациона језера, два места 

успореног протока, односно таложења материјала. 

Процес засипања језера је такав да је за 50 година 

постојања Језеро Међувршје изгубило 2/3 своје 

запремине, а последица је промена екосистема. 

Осим таложења материјала спраног у ерозивном 

подручју, долази и до таложења токсичних 

материја, те jе неопходно пратити њихов ток у 

живом свету воденог екосистема Језера 

Међувршје. Амбијентално велики проблем 

представља „плутајући“ отпад који река доноси 
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при великим водостајима односно протоцима. Са 

њива и других агроекосистема доспевају ђубрива 

богата нитратима и фосфатима која узрокују 

бујање живота у води. Сличан ефекат имају и неке 

отпадне воде из насеља и викендица. Бујање 

живота доводи до повећања површине кисеоника. 

Опадање концентрације кисеоника узрокује помор 

водених организама и настанак продуката који 

води дају лош укус, непријатан мирис тј.лош 

квалитет. 

 Саобраћај - На подручју Овчарско-

кабларске клисуре одвија се друмски и 

железнички саобраћај, а изнад подручја је коридор 

ваздушног саобраћаја. На језеру има и релативно 

велики број чамаца и других туристичких пловила. 

Најпрометнија саобраћајница је магистрални пут 

М5 или Е761 са преко 8500 аутомобила дневно у 

просеку. Велики број возила узрокује већу емисију 

штетних гасова, буку и вибрације. Такође велики 

број возила повећава ризик од саобраћајних 

незгода приликом којих може доћи до изливања 

штетних супстанци у заштићено подручје.  

 Отпад - Велика фреквенција саобраћаја и 

повећан број посетилаца у викенд насељима 

повећавају број негативних појава. Дуж 

саобраћајница, шетних стаза, на местима за 

заустављање, у близини викенд насеља, одлаже се 

пластична амбалажа, папир, конзерве, остаци 

хране и др. Отпад се често одлаже у јаруге и друге 

тешко приступачне терене, што отежава санацију 

сметлишта. У сарадњи са ЈКП „Комуналац“ Чачак, 

константно се ради на побољшању система 

прикупљања и одвожења отпада кроз постављање 

већег броја одговарајућих посуда, акције 

чишћења, редовно пражњење посуда и сл. 

Нажалост, чак и на местима где су обезбеђене 

посуде за одлагање отпада, он се одлаже ван 

посуда. Присутна је и појава крађе и уништавања 

постављених посуда за прикупљање отпада. 

 Депопулација становништва - Смањење 

броја становника у селима у окружењу заштићеног 

подручја за последицу има смањене активности 

које доводе до зарастања ливада и воћњака, а тиме 

до угрожавања станишта и опстанка бројних врста 

живог света. 

 Посетиоци - У заштићено подручје Предео 

изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисура“ 

могуће је ући из више праваца, те је тешко пратити 

и управљати активностима посетилаца. Управо 

активности посетилаца чији је број све већи, а 

даљим развојем туристичке делатности се очекује 

пораст броја посета, могу довести до штетних 

последица: повећано загађење околине чврстим 

отпадом; загађење околине фекалним отпадом; 

повећан број возила, повећан ниво аеро загађења, 

повећан ризик од изливања нафтиних деривата и 

уља; потенцијална опасност за биљни и 

животињски свет, пре свега за угрожене врсте. 

Негативне последице повећаног броја посетилаца 

треба свести на минимум адекватном стратегијом. 

То се пре свега односи на едукативни рад и 

подизање еколошке свести људи, таблама 

упозорења и ефикасним радом чуварске службе. 

 Пожари - Пожари представљају опасност, 

нарочито у пролеће и током сушног летњег 

периода године. Угрожена су подручја у близини 

приватних имања на којима власници у пролеће 

спаљују остатке траве и лишћа. Током лета 

најугроженија су подручја уз железничку пругу, 

магистрални пут, простор испод и око 

високонапонских водова и места веће фреквенције 

посетилаца, пре свега четинарске шуме и ливаде. 

3.7. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Управљање отпадом представља поступак 

спровођења прописаних мера за поступање  са 

отпадом, у оквиру сакупљања, транспорта, 

складиштења, третмана, и одлагања отпада, 

укључујући и надзор над тим активностима и 

бригу о постројењима за управљање отпадом 

после затварања. Неадекватно управљање отпадом 

представља један од највећих проблема везаних за 

заштиту животне средине Републике Србије и 

искључиво је резултат неодговарајућег става 

друштва према отпаду. Неадекватан третман свих 

врста отпада (комуналног, индустријског, опасног, 

медицинског итд.) и његово неконтролисано и 

неорганизовано одлагање, поред нарушавања 

пејзажних карактеристика простора, неминовно 

доводи до загађења подземних и површинских 

вода, земљишта, ваздуха, али представља и 

опасност за здравље становништва.  

Према Закону о управљању отпадом („Сл. 

гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Стратегији 

управљања отпадом Републике Србије 2010-2019. 

отпад је свака материја или предмет који власник 

одбацује, намерава или мора да одбаци. Врсте 

отпада су:  

 комунални отпад - отпад из домаћинстава 

(кућни отпад), као и други отпад који је због своје 

природе или састава сличан отпаду из 

домаћинства;  
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 комерцијални отпад - отпад који настаје у 

привредним субјектима, институцијама и другим 

организацијама, које се у целини или делимично 

баве трговином, услугама, канцеларијским 

пословима, спортом, рекреацијом или забавом, 

осим отпада из домаћинства и индустријског 

отпада; 

 индустријски отпад - отпад из било које 

индустрије, или са локације на којој се налази 

индустрија, осим јаловине и пратећих минералних 

сировина из рудника и каменолома.  

У зависности од опасних карактеристика које 

утичу на здравље људи и животну средину, отпад 

може бити:  

 неопасан отпад - отпад који, због своје 

количине, концентрације или физичке, хемијске и 

биолошке природе, за разлику од опасног отпада, 

не угрожава здравље људи или животну средину и 

нема карактеристике опасног отпада; 

 инертан отпад - отпад који није подложан 

било којим физичким, хемијским или биолошким 

променама; не раствара се, не сагорева или на 

други начин физички или хемијски реагује, није 

биолошки разградив, или не утиче неповољно на 

друге материје са којима долази у контакт на начин 

који може да доведе до загађења животне средине 

или угрози здравље људи; не поседује ниједну од 

карактеристика опасног отпада (акутна или 

хронична токсичност, инфективност, 

канцерогеност, радиоактивност, запаљивост, 

експлозивност); садржај загађујућих материја у 

његовом воденом екстракту не прелази законом 

прописане вредности;  

  опасан отпад је отпад који по свом 

пореклу, саставу или концентрацији опасних 

материја може проузроковати опасност по 

животну средину и здравље људи и има најмање 

једну од опасних карактеристика 

(експлозивност, запаљивост, склоност 

оксидацији, органски је пероксид, акутна 

отровност, инфективност, склоност корозији, у 

контакту са ваздухом ослобађа запаљиве гасове, 

у контакту са ваздухом или водом ослобађа 

отровне супстанце, садржи токсичне супстанце 

са одложеним деловањем, као и екотоксичне 

карактеристике), укључујући и амбалажу у коју 

је опасан отпад био или јесте упакован. 

Скупштина општине Чачак, дана 23. фебруара 

2001. године, донела је одлуку: број 06-7/2001-01 о 

организовању јавног предузећа под називом: Јавно 

комунално предузеће за одржавање чистоће и 

пијаца „Комуналац“ Чачак. Правни положај и 

статус предузећа регулисан је Актом о оснивању и 

Статутом. 

Последње измене акта о оснивању, ради 

усаглашавања са новим Законом о јавним 

предузећима извршене су у новембру 2016. 

године. Претежна делатност предузећа је 

сакупљање отпада који није опасан – шифра 3811. 

Поред тога обавља и послове чишћења и 

одржавања јавних површина у граду и управља 

пијацама. У циљу усклађивања основне 

делатности предузећа  са новим прописима о 

поступању са отпадом, предузећу је од стране 

Градске управе за урбанизам града Чачка издата 

дозвола за сакупљање и транспорт неопасног 

отпада на територији града Чачка. 

Управљање комуналним чврстим отпадом на 

територији града Чачка сведено је на сакупљање, 

транспорт и претовар на трансфер станици. Овај 

процес се реализује преко градских предузећа ЈКП 

„Комуналац“ Чачак и ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 

Покривеност одвожења комуналног чврстог 

отпада у градском и приградском подручју, према 

подацима ЈКП Комуналац, износи 100 %, а са 

сеоског подручја 80%. 

Сакупљање, транспорт и депоновање –одвија 

се у две фазе:  

 прва фаза представља сакупљање комуналног 

чврстог отпада у специјализована возила и 

транспорт на трансфер станицу ЈКП ''Дубоко'' 

са истоваром у роло и прес контејнере;  

 друга фаза је одвоз роло и прес контејнера 

возилима ЈКП ,,Дубоко“ у регионални центар 

за управљање отпадом ,,Дубоко“ Ужице, где се 

врши селекција, одвајање и на крају одлагање 

комуналног отпада,  на тело депоније. 

Комунални отпад се током целе године 

(викендом, државним и верским празницима) 

сакупља и одвози на трансфер станицу у две 

смене:  

1) прва смена од 07:00 до 15:00 часова, 

2) друга смена од 15:00 до 22:00 часа. 

Индивидуалним домаћинствима, за време 

државних и верских празника, не врши се 

изношење смећа. Ванредне услуге уклањања 

кабастог и грађевинског отпада из домаћинстава 

реализујe се у сарадњи са председницима месних 

заједница и по позиву грађана. 

Укупна количина отпада који се генерише на 

територији града је око 29500 t на годишњем нивоу. 

Са градског подручја  је у току 2016. године сакуп–

љено око 26000 t, а са сеоског око 3000 t отпада.  

Количина сакупљеног примарно селектованог 

(сувог) отпада у 2016. години износила је 

1998,310t. 
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Табела.18. Преглед допремљеног и отпремљеног комуналног отпада 

 

Месец 

ЈКП  КОМУНАЛАЦ 

градско подручје 

 

(t) 

ЈКП  КОМУНАЛАЦ 

сеоско  

подручје 

(t) 

ЈКП  

МОРАВАЦ 

(t) 

УКУПНА 

КОЛИЧИНА 

ДОПРЕМЉЕНОГ 

ОТПАДА 

(t) 

 Укупна 

количина 

допремљеног 

отпада са 

сеоског 

подручја 

(% )  

ЗА ЈКП 

ДУБОКО 

(t) 

БРОЈ 

КОНТЕЈНЕРА 

 

 

1 2 3 4 5  3/5 6 7  

јануар 1.627,89 246,40 50,00 1.924,29 12,80 1.765,68 160  

фебруар 1.873,30 284,85 50,00 2,208.15 12,90 2.011,66 187  

март 2.056,42 311,95 50,00 2.418,37 12,90 2.119,98 212  

април 2.105,25 322,05 50,00 2.477,30 13,00 4.354,58 256+91 шлепер  

мај 2.017,12 306,15 49,92 2,373.19 12,90 2.414,76 234  

јун 1,900.80 287,90 43,26 2,231.96 12,90 2,227,42 223  

јул 1.947,69 296,10 50,86 2,294.65 12,90 2,290,12 233  

август 2.329,56 356,10 53,06 2.738,72 13,00 2.772,20 255  

септембар 2. 22,81 339,25 57,70 2.609,76 13,00 2.653,92 259  

октобар 2.116,48 323.05 65,10 2.504,63 12,90 2.440,28 239  

новембар 2.057,64 310,00 47,24 2.414,88 12,84 2.469,08 254  

децембар 1.636,29 303,66 41,84 1.981,79 15.32 2.026,48 222  

Укупно: 23.881,25 3.687,46 608,98 28.177,69 13.09 29,546.16 2734+91 шлепер  

 

 Табела 19. Преглед количине сакупљеног сувог отпада по месецима 

 

  

Ред.бр. Месец Комуналац    

  

(t)  

Дубоко 

      

(t)   

Стаклена 

амбалажа 

(t)  

Кабасти отпад 

(t)  

Грађевински 

шут 

(t)  

1 ЈАНУАР 73.660 73.660 11.500 400 1.000 

2 ФЕБРУАР 154.829 154.379 9.500 600 3.200 

3 МАРТ 166.760 173.315 15.000 1.450 6.000 

4 АПРИЛ 123.060 117.000 9.000 1.100 5.800 

5 МАЈ 195.420 180.680 7.000 900 8.000 

6 ЈУН 176.250 197.300 6.000 500 6.000 

7 ЈУЛ 176.160 164.840 6.000 600 3.000 

8 АВГУСТ 186.520 182.080 6.900 700 5.000 

9 СЕПТЕМ. 192.750 193.220 5.000 1.700 16.700 

10 ОКТОБАР 196.300 180.620 12.000 1.350 10.000 

11 НОВЕМ. 179.661 190.460 8.000 600 6.000 

12 ДЕЦЕМ. 176.940 203.180 10.100 600 4.300 

 
Укупно: 

1.998.310 1.617.094 106.000 10.500 75.000 
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3.7.1. Развој примарне селекције на територији града Чачка 

ЛЕАП – 2005.године - Преломна тачка у развоју локалне политике према проблему комуналног отпада био 

је тренутак усвајања Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) 2005.године. ЛЕАП општине Чачак је 

уочио бројне проблеме у животној средини и њихове узроке, дефинисао циљеве које би требало достићи у 

одређеном периоду и предложио механизме и активности које би требало користити да би се ови циљеви 

достигли. Једна од акција која је произишла из ЛЕАП-а је и пројекат ,,Развој примарне селекције отпада на 

територији града Чачка“. 

Примарна селекција - Може се рећи да је Град Чачак у последњих неколико година развио сопствени модел 

управљања чврстим комуналним отпадом, у коме примарна селекција отпада заузима значајно место. Од 

2008.године, на делу територије града Чачка, успостављен је модел примарне селекције комуналног чврстог 

отпада, којим је тренутно обухваћено око 65% домаћинстава и 80% привреде.  

Концепт селекције отпада се заснива на селекцији отпада на месту настанка (примарна селекција), у 

домаћинствима и привредним организацијама и завршној селекцији у центру за завршну селекцију отпада. 

Депоновање  - Град Чачак  је са Градом Ужицем био лидер партнер на реализацији изградње једне од првих 

регионалних санитарних депонија у Србији – депоније ,,Дубоко“, која покрива 9 општина и градова 

Моравичког и Златиборског округа (Чачак, Ужице, Лучани, Пожега, Косјерић, Ариље, Ивањица, Чајетина, 

Бајина Башта).  

Да би се у будућности смањила количина отпада који се одлаже на депонију, примарна селекција мора бити 

основна активност у систему управљања отпадом. Овакве активности ће резултирати стварањем значајне 

економске користи, довести до уштеде на депонијском простору и продужити коришћење (радни век) 

депоније.  

Депонија-сметлиште „Прелићи“  - Министарство пољопривреде и заштите животне средине је дана 

28.11.2016.године дало сагласност на Идејни пројекат, санације, затварања и рекултивације несанитарне 

депоније „Прелићи“ на територији града Чачка. У зони локалитета затвореног сметлишта ''Прелићи'', 

изграђена је Трансфер станица која је почела са радом 01.03.2016.године, чиме је олакшан претовар 

комуналног отпада. У оквиру Трансфер станице је и Сабирни центар за рециклажни отпад где грађани могу 

сами допремити следеће предмете и материјале: разни кревети – душеци; кабасти материјал (дрво, иверица, 

разне врсте дрвених плоча...); гајбе, пластичне посуде; пластична амбалажа; стаклене амбалажа; батерије и 

акумулатори; ауто гуме; електронски и електрични отпад;  флуоресцентне цеви и сијалице. 

Дивље депоније - Проблем нелегалних дивљих сметлишта – депонија је значајан проблем у области 

управљања отпадом. То је проблем на целој територији града Чачка.  

Извор загађења су како несавесни појединци,  тако и радне организације, који се не придржавају законом 

предвиђених мера које регулишу немарно и недозвољено одлагање тј. ,,бацање“ отпада – смећа.  

Састав отпада на ,,дивљим“ депонијама је донекле сличан саставу комуналног отпада, а количине су знатне, 

што предстаља стални притисак на животну средину и природне ресурсе. 

Чишћење смећа са ,,дивљих“ депонија на територији града Чачка, обавља се по налогу надлежних 

инспекција, а на сеоском подручју на основу захтева представника месних заједница и комуналне полиције.  

Количина сакупљеног отпада са дивљих депонија у 2016. години је 920m3. 

Закључак 

Ситуационом анализом дошло се до закључка да је управљање комуналним отпадом у граду Чачку на добром 

нивоу, али да се могу издвојити и неки проблеми: 

 неизвршена санација и рекултивација постојеће депоније (сметлишта) „Прелићи“; 

 недовољан број возила за сакупљање и транспорт отпада и њихова застарелост; 

 непокривеност целе територије града Чачка моделом примарне селекције; 

 недовољна мотивисаност грађана за учешће у примарној селекцији. 

3.8 НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ 

 Нејонизујуће зрачење чини електромагнетно зрачење са енергијом кванта мањом од 12,4 eV. То су зраци који 

не могу да избаце електроне из атома. Нејонизујућа зрачења обухватају ултравиолетно (ултраљубичасто) 

зрачење, видљиво зрачење, инфрацрвено зрачење, радио таласе и електромагнетна поља малих фреквенција. 

 Данас поред нејонизујућег зрачења које на Земљу доспева из природних извора, попут Сунца и других 

небеских тела и терастралног зрачења Земље. И многи савремени уређаји који нам олакшавају живот емитују 
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у простор нејонизујуће зрачење. У вештачке изворе спадају електрични уређаји присутни у скоро сваком 

домаћинству: шпорети, фрижидери, машине за веш, фенови...; радари, мобилна телефонија, трафо станице, 

базне станице, антене, далеководи итд. Нови свет је непрекидно изложен овим зрачењима различитих 

таласних дужина. У свету су у последње три деценије обављена бројна испитивања у најугледнијим светским 

универзитетима, институтима и клиникама, али се није дошло до директних доказа да су та зрачења штетна 

за људски организам, изузев уколико се не ради о јако неопрезним излагањима и излагањима на малим 

растојањима од извора зрачења. У следећој табели 20. приказани су најзначајнији ефекти претераног 

нејонизујућег зрачења из различитих извора. 

Табела 20. Најзначајнији биолошки ефекти претераног нејонизујућег зрачења из различитих извора 

Природа зрака Извор Биолошки ефекат 

Ултраљубичасти зраци Сунчево зрачење Око-фотохемијска катаракта 

Кожа-еритем, пигментација 

Видљива светлост Сунчева светлост, ватра, сијалице, 

ласери 

Кожа-старење 

Око-фотохемијске и термичке 

повреде ретине 

Инфрацрвено зрачење Даљински управљачи, ласери, 

телекомуникације 

Око-опекотине рожњаче, катаракта 

Кожа-опекотине 

Микроталаси Телефони, поједини мобилни 

телефони, микроталасне пећи, 

радар, Wi-Fi 

Загревање ткива 

Радо-фреквентно зрачење Мобилни телефони, телевизија, 

бежични телефони 

Загревање ткива, повишена телесна 

температура 

Ниско-фреквентно радио зрачење Далеководи Концентрисање наелектрисања на 

површини тела 

Сметње нервних и мишићних 

импулса 

Статичка поља Јаки магнети Вртоглавица, мучнина 

Наелектрисање на површини тела 

Неке епидемиолошке студије указују да нејонизујуће зрачење може да повећа раздражљивост и 

нервозу,  да изазове несаницу, главобољу, осећај малаксалости, хроничног умора, анксиозност, склоност 

депресији, тешкоће при памћењу и проблеме са концентрацијом и губљење виталности. 

Ради избегавања негативних последица по здравље људи неопходно је: 

- нормативно уредити област електромагнетних зрачења (закони, правилници, стандарди); 

- спроводити прописане мере заштите од зрачења уз мониторинг њихове реализације. 

У већини земаља постоји законска регулатива која прописује следеће мере: 

- одређивање граница излагања нејонизујућим зрачењима; 

- откривање присуства и упоређивање нивоа изложености нејонизујућих зрачења од посебног 

интереса; 

- обезбеђење организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од 

нејонизујућег зрачења; 

- означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса на прописани начин; 

- примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућег зрачења; 

- контрола степена излагању нејонизујућем зрачењу и контрола спроведених мера заштите; 

- обезбеђење материјалних, техничких и финансијских услова за систематско испитивање и 

праћење нивоа нејонизујућег зрачења; 

- образовање и стручно усавршавање кадрова; 

- информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим зрачењима и 

мерама заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној 

средини. 
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Закључак  

Стриктна примена прописа у области заштите од нејонизујућег зрачења је најбоља заштита од 

нејонизујућих зрачења. У Чачку, у овој области се за сада могу утврдити следећи проблеми:  

 непостојање прецизних зона за могуће постављање базних станица у планским документима, односно 

на нивоу планова детаљне регулације;  

 недовољно образовање и недостатак едукације за заштиту од нејонизујућих зрачења свих људи, 

посебно најмлађих генерација.  

3.9. ЕНЕРГЕТИКА 

            3.9.1.Стање у животној средини 

Сектор енергетике представља основу савременог начина живота јер се енергија користи у свим 

секторима друштва. Приликом  коришћења енергије јављају се бројни нежељени нуспроизводи који имају 

низ значајних негативних утицаја на све сегменте животне средине. Енергетски сектор је највећи загађивач 

животне средине по питању емисија загађујућих материја у ваздух, посебно емисија азотних и сумпорних 

оксида, као и суспендованих честица и представља главни покретач данас најпознатијег и 

најпроблематичнијег глобалног еколошког проблема: загревања атмосфере и њиме изазваних климатских 

промена. Сматра се да преко 90% загађивача ваздуха SО2, NOx, CO2 потиче из сектора енергетике. 

Два су основна начина за смањење загађења околине, посебно за смањење емисија гасова са ефектом 

стаклене баште: повећање енергетске ефикасности и повећање удела коришћења обновљивих извора 

енергије. То су и основни смерови којим се у свету настоји усмеравати развој сектора енергетике. Европска 

унија је 2007. године дефинисала комбиновани циљ којим се државама чланицама намеће да до 2020. године 

20% укупне потрошње енергије мора потицати из обновљивих извора. Како је стратешки циљ Србије улазак 

у ЕУ, једна од обавеза ће управо бити и испуњење тог циља.  

У складу са препорукама Европске комисије, сектори енергетске потрошње општине су подељени 

на три основна сектора од којих се сваки даље дели на неколико подсектора: зградарство, саобраћај, јавна 

расвета. 

3.9.1.1.  Зградарство 

Град Чачак представља истовремено произвођача и дистрибутера енергије (систем даљинског 

грејања), потрошача енергије (домаћинства, јавне зграде и друга јавна комунална предузећа) као и регулатора 

тржишта енергије (топлотна енергија). На подручју града Чачка углавном се троши увозни гас из Русије, али 

и остали енергенти. После 2000. године у Чачку се почело са развојем дистрибутивних мрежа ниског 

притисака за прикључке кућних гасних инсталација. Коришћење гаса у домаћинствима почело је после 2003. 

године, а до данас је гас уведен у већем делу градског и приградског подручја Центар 1, Центар 2 

(Кошутњак), Лугови (подручје у Трбушанима), Коњевићи, Атеница, Кључ, Љубић, Алваџиница, Сајмиште, 

Прељина, Јездина, Трепча, Мрчајевци до Бреснице. Радови на гасификацији приградских подручја су у 

завршној фази у Трнави (од Мрчајеваца преко реке Западна Морава до Слатине, Трнаве и Атенице), а 

планиран је развој гасне мреже према Парменцу и Овчар Бањи. До сада је у надлежности Дистрибуције 

Србијагас РЈ Чачак израђена мрежа ниског притиска у дужини од 742 km са прикључених преко 8150 

потрошача. Потрошња гаса на годишњем нивоу износи преко 75.000.000 нормалних m3 и стално је у порасту. 

Гас је, обзиром на његов мали утицај на животну средину, врло прихватљив извор енергије, па је план да се 

повећа његово коришћење у укупној потрошњи енергије у граду. 

Грејање града базирано је на коришћењу расположиве топлотне енергије из топлана 

(вреловодни/топловодни дистрибутивни систем грејања) и индивидуалних котларница, гасних енергетских 

станица (гасни дистрибутивни систем), на коришћењу електроенергетског система и обновљивих извора 

енергије (земља, сунце, ветар, подземне воде, биоенергија). Избор извора грејања зависи од многих фактора: 

 технички аспект оправданости: 

- погонска сигурност у раду, 

- могућност централног регулисања, 

  - сигурност од пожара и експлозија,  

  - ограниченост у величини објеката, спратности и количини потребне топлотне енергије, 

  - одржавање топлотног извора, 

  - могућност коришћења отпадне топлоте и побољшање термодинамичког процеса у      
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 топланама кроз повољнију комплексну производњу електричне и топлотне енергије; 

 економски аспект оправданости: 

  -  цена горива, 

  - растерећење саобраћаја (смањење транспорта горива и смањење транспорта чврстих   

   производа сагоревања у оба смера, од потрошача до потрошача), 

- уштеда простора (смањење броја појединачних котларница по објектима код 

       потрошача, местима за залихе и димњаке), 

  - већи степен корисности; 

 еколошки аспекти оправданости: 

-  што мање загађење од дима и избацивање SO2, NOx , и ситних честица у 

   околину, 

- емисија загађивача у ваздух и околину услед оштећења на магистралним и локалним 

   водовима,  

-  повећање радног века дистрибутивних система. 

У следећој табели дати су подаци Републичког завода за статистику из последњег пописа “Попис 

становништва, домаћинстава и станова у Србији 2011“ који се односе на анализу броја станова према врсти 

енергента за грејање.   

Табeла 20. Настањени станови према врсти грејања и енергента који се користи за грејање стана 

Настањени станови, укупно1 38590 

Настањени станови са централним грејањем2 8322 

Настањени станови са централним грејањем за чије 

се грејање користи3 

угаљ 154 

дрво 740 

мазут и уље за ложење 8000 

гасно гориво4 8000 

електрична енергија 940 

друга врста енергије 39 

Настањени станови са етажним грејањем5 7281 

Настањени станови са етажним грејањем за чије се 

грејање користи 

угаљ 1375 

дрво 4787 

мазут и уље за ложење 37 

 

1 Збир свих станова према врстама енергената већи од укупног броја настањених станова јер се један 

стан појављује више пута, код различитих енергената (приликом попуњавања одговора на ово питање 

пописа било је могуће дати више одговора). 

2 Топлота се испоручује из јавне (месне) топлане. 

3 Станови који имају даљинско централно грејање, тј. код којих се топлота испоручује из јавне (месне) 

топлане, а који се догревају неким од понуђених енергената. 

4 Стан има инсталације гаса ако се гас испоручује преко мреже. 

5 Топлота се испоручује из заједничке котларнице. 

 



Страна 960 – Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 14. јул 2018. године 

Године 1984. град Чачак је имао преко 60 индивидуалних котларница у власништву града и привреде, а 

у ширем центру града било је око 10 котларница, не рачунајући етажна грејања домаћинстава. За потребе 

грејања коришћене су велике количине угља, мазута и лож уља. У циљу да се спречи даље загађење града 

коришћењем индивидуалних котларница, Скупштина општине донела је одлуку о изради Студије о 

топлификацији града Чачка, чији је израђивач било  предузеће „Јанко Лисјак“. У оквиру Студије предвиђено 

је да извор топлоте буде индустријска eнергана предузећа Фабрике хартије, а од eнергане до главне топлотне 

подстанице био је предвиђен паровод у дужини од око 300 m. 

Градња даљинског система грејања, у дужини од око 11 km, почела је у пролеће 1985. године и током 

градње извршено је прикључивање 7 котларница на систем даљинског грејања (П+13, Немањина 47, 

Балканска 20, Светозара Марковића 36, 7. Јули 14, Солидарност В, РК „Партизанка“), а тиме је извршено и 

њихово претварање у топлотне подстанице. Прва фаза радова до раскрснице код Хотела Мораве завршена је 

у јесен 1985. године. Израђена Студија није дала решење за проширивање система топлификације и 

постепено гашење блоковских и индивидуалних котларница, а тиме ни њихово претварање у подстанице. 

Проширивање и даљи радови на изградњи главних водова даљинског дистрибутивног система завршени су 

до 1987. године. 

Током 20 година коришћења даљинског система грејања средства за одржавање су постала веома скупа, 

а застарео систем регулације онемогућавао је оптимизацију производње, па је предузеће извршило изградњу 

нових топлотних извора из донације Европске агенције за реконструкцију (ЕАР). Према програму ЕАР-а, 

крајем децембра 2007. године, извршена је супституција котларнице фабрике „Слада“ и до краја грејне сезоне 

2007/2008. године извршена је доградња Градске топлане са проширењем постојећег топлотног капацитета 

од 10 МW уградњом новог котла од 35 МW. Укупни капацитет Градске топлане постао је 35+10 МW и 

обезбедио је квалитетнији и поузданији систем грејања постојећих прикључених корисника, али не и 

значајније прикључивање нових корисника. Изградњом прикључних гасовода за топлотне изворе постигнути 

су прави ефекти увођења еколошки прихватљивијих извора енергије и коришћења нових технологија. 

 Донацијом ЕАР-а извршена је и изградња топлане „Шумадија“ на природни гас (алтернативно гориво: 

мазут) и изграђен је топловод ка корисницима у насељу „Центар“, чиме је до децембра 2007. године 13 

котларница у центру града прикључено на топлотни извор „Шумадија“  (угашенo je 8  котларницa на мазут 

и лож уље, као и 5 котларница на угаљ у самом центру града) и тиме су исте претворене у топлотне 

подстанице. У истом пројекту је изграђено и још 5 нових топлотних подстаница на овом топловоду. 

Изградњом топловода који се снабдева енергијом из топлане „Шумадија“ остварени су следећи ефекти: 

- смањење великог аерозагађења центра града, чиме је остварен значајан еколошки аспект заштите ваздуха 

обзиром да је према анлизама Завода за заштиту здравља у Чачку ваздух у центру града био загађен у просеку 

200 дана у години изнад дозвољених граница;  

- елиминисан је огроман губитак примарне енергије горива јер нови котлови имају висок степен 

корисности; 

- извршено је смањење утрошка енергената у односу на испоручену топлотну енергију (уштеда је дала свој 

пуни показатељ већ у наредној грејној сезони 2008/2009). 

У оквиру пројекта и донације ЕАР извршена је и  реконструкција система за управљање и надзор 

топлотног извора „Љубић кеј“: инсталирана је аутоматска станица PMC2 произвођача „Neuberger – 

Weishaupt“ и на њу је повезана постојећа инструментација, инсталирани су нови фреквентни регулатори за 2 

циркулационе пумпе, снаге 45 КW, са заштитним функцијама и монтирани су и разводни ормани у којима је 

уграђена нова мерна и склопна опрема, уведени су и имплементирани нови алгоритми у софтверу за 

управљање и надзор, који су омогућили бољу регулацију и већу поузданост система. Модернизација није 

обухватила постојеће горионике, који су задржани из претходног периода.  

У програму КfW4 (2012-2015) извршена је замена магистралних кракова вреловодне мреже у дужини 

око 5 km и извршено је повезивање корисника са котларница „Нушићева 21“ и „Солидарност 5“ на 

дистрибутивну мрежу из Градске топлане, као и повезивање две дистрибутивне мреже топлотног извора 

Градске топлане и топлотног извора „Шумадије“ у тзв. “прстенасти рад“.  

ЈКП ‘‘Чачак’’ Чачак има тренутно у свом власништву 13 топлотних извора и то 5 већих (Градска топлана, 

Шумадија, Винара, Љубић кеј и Просвета) и 8 мањих (Ломина 4, Миленка Никшића 41, Ул.10 број 3, Светог 

Саве 68, Милоша Обилића 55, Трнавска 3-5, Љубићка 50 и Обилићева 138) укупног конзума грејне површине 

88,12 МW и тренутне грејне површине, обухваћене топлификацијом, око 517100 m2. ЈКП ‘‘Чачак’’ Чачак 

тежи даљем максималном искоришћењу и модернизацији својих производних постројења, тако да повећањем 

њиховог степена корисности доведе до веће енергетске ефикасности истих. Изграђена постројења обезбедила 
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су сигурну основну делатност предузећа и имају и изузетно висок степен корисности, раде аутоматски са 

потпуним применама мера енергетске ефикасности и заштите животне средине, што је довело и до великог 

смањивања утрошка примарног горива и смањене емисије продуката СО2, SО2 и NОx. 

Табела 21. Годишњи биланс емисија загађујућих материја (2016.година) 

 

 

 

Топлотни 

извор 

 

 

 

Загађујуће 

материје 

 

Концентрација загађујућих 

материја у димном гасу 

 

Емитоване количине у 

току нормалног рада 

постројења 

Емитоване 

количине у 

акцидентним 

ситуацијама 

 

 

 

 

Начин 

одређивања 

 

 

 

 

Метода 

одређивања 

средња 

годишња 

измерена 

вредност 

  

 

g/h 

 

 

kg/god 

 

 

kg/god 

mg/нормални 

m3 

начин 

одређивања 

 

Градска 

топлана 

 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

82,500000 мерење 1280,00 3.705,60 

  

прорачун МАБ 

угљен 

моноксид 

(CO) 

12,650000 мерење 192,00 550,05 

  

прорачун МАБ 

укупне 

прашкасте 

материје 

2,000,000 мерење 36,00 104,20 

  

прорачун МАБ 

Топлана 

„Шумадија" 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

86,000000 мерење 490,00 389,55 

 

прорачун МАБ 

угљен 

моноксид 

(CO) 

28,740000 мерење 160,00 127,20 

 

прорачун МАБ 

 

Топлана 

Љубић кеј 

 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

93,000000 мерење 490,00 389,55 

  

прорачун МАБ 

угљен 

моноксид 

(CO) 

1.765,95 мерење 6,250000 41,00 118,70 прорачун МАБ 

 

Котларница 

Винара 

 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

 

84,700000 мерење 700,00 2.026,50 

  

прорачун МАБ 

 

угљен 

моноксид 

(CO) 

 

15,900000 
мерење 130,00 376,35   прорачун МАБ 

Котларница 

„Просвета" 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

305,800000 мерење 685,00 1.983,10 

  

прорачун МАБ 

угљен 

моноксид 

(CO) 

75,000000 мерење 160,00 463,20   прорачун МАБ 

сумпорни 

оксиди 

(SO2) 

1.136,100000 мерење 2.590,00 7.498,05 

  

прорачун МАБ 

укупне 

прашкасте 

материје 

42,600000 мерење 93,00 269,20 

  

прорачун МАБ 

 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

98,000000 мерење 37,00 107,12 

  

прорачун МАБ 
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Котларница 

Љубићка 50 

 

угљен 

моноксид 

(CO) 

4,300000 мерење 1,50 4,34 

  

прорачун МАБ 

Котларница 

Миленка 

Никшић 41 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

55,500000 мерење 9,00 26,06 

  

прорачун МАБ 

угљен 

моноксид 

(CO) 

44,700000 мерење 7,00 20,27 

  

прорачун МАБ 

Котларница 

Улица 10 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

85,300000 мерење 770,00 2.298,45 

  

прорачун МАБ 

угљен 

моноксид 

(CO) 

 

 

9,350000 мерење 90,00 260,55 

  

прорачун МАБ 

Котларница 

Ломина 4 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

50,000000 мерење 6,00 17,37 

  

прорачун МАБ 

угљен 

моноксид 

(CO) 

17,500000 мерење 2,00 5,79 

  

прорачун МАБ 

Котларница 

Светог Саве 

68" 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

57,800000 мерење 21,00 60,80 

  

прорачун МАБ 

угљен 

моноксид 

(CO) 

57,900000 мерење 22,00 63,70   прорачун МАБ 

Котларница 

Милоша 

Обилића 138 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

57,800000 мерење 21,00 60,80 

  

прорачун МАБ 

угљен 

моноксид 

(CO) 

57,900000 мерење 22,00 63,70   прорачун МАБ 

Котларница 

Милоша 

Обилића138 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

58,900000 мерење 6,00 17,37   прорачун МАБ 

угљен 

моноксид 

(CO) 

7,200000 мерење 1,00 2,90   прорачун МАБ 

Котларница 

Светог Саве 

68 

азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

57,800000 мерење 21,00 60,80 

  

прорачун МАБ 

угљен 

моноксид 

(CO) 

57,900000 мерење 22,00 63,70   прорачун МАБ 

 Тренутни режим дистрибутивне мреже топлотног извора Градске топлане, која топлотно снабдева 

највећи број корисника грејања, је 130/80 ̊С, а тренутни режим дистрибутивних мрежа топлотних извора 

Шумадије, Винаре, Љубић кеја и Просвете је 110/75 ̊С. Предвиђа се и снижавање режима на разводну 

температуру 110 ̊С и ниже, као и снижавање режима на разводну температуру 75 ̊С и ниже (тренутни режим 

унутрашње топлотне инсталације је 90/70 ̊С), а све у циљу смањења производних и дистрибутивних 

трошкова. У даљој визији бржег развоја града и веће изградње нових насеља града Чачка планира се и 

повећање постојећих производних топлотних капацитета. 

Потрошња енергије у зградарству је неефикасна са аспекта потрошње енергије за загревање станова 

и јавних установа као и због расипања енергије услед неефикасног загревања санитарне воде и коришћењем 

неефикасних уређаја.  

За процену утицаја врсте енергента на животну средину недостају основне информације о емисијама 

загађујућих материја из коришћених извора топлоте као и подаци о потрошњи горива. 
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Табела 22. Вредности емисионих фактора енергената који се могу користити на територији 

града Чачка  

Емисија CO2 може бити директна и индиректна. Директна настаје на локацији непосредне потрошње 

енергије као последица сагоревања, а индиректна у случају коришћења електричне и топлотне енергије када 

до емисије не долази на локацији непосредне потрошње енергије. У табели 22. дате су специфичне емисије 

CO2 за поједине врсте енергената и енергије (Правилник о енергетској ефикасности зграда Републике 

Србије). 

Табела 22. Специфичне емисије CO2 за поједине врсте енергената  

Енергент По јединици горива По јединици енергије 

Земни гас 1,9 kg/m3 0,20 kg/kWh 

Течни нафтни гас 2,9 kg/kg 0,215 kg/kWh 

Екстра лако уље за ложење 2,6 kg/l 0,265 kg/kWh 

Лако уље за ложење 3,2 kg/kg 0,28 kg/kWh 

Даљинска топлота 0,33 kg/kWh 0,33 kg/kWh* 

Електрична енергија 0,53 kg/kWh 0,53 kg/kWh 

Смеђи угаљ (домаћи) 1,5 kg/kg 0,32 kg/kWh 

Смеђи угаљ (страни) 1,88 kg/kg 0,40 kg/kWh 

Лигнит (домаћи) 1,0 kg/kg 0,33 kg/kWh 

* Подаци се користе у случају када испоручилац енергента не наведе емисију за свој извор енергента, односно 

енергије; 

3.9.1.2  Саобраћај 

Град Чачак има развијену саобраћајну инфраструктуру. Налази се и на траси Коридора 11.  и повезан 

је путем М-22 који се у месту Прељина рачва на пут који води ка Крагујевцу, Краљеву и Новом Пазару и пут 

који поред Чачка води према Црној Гори. Кроз Чачак пролази крак железнице који Чачак спаја са Краљевом 

и Пожегом. У граду се налази Железничка станица Чачак. Град има систем јавног превоза који се базира на 

аутобуском превозу, а постоји и велики број такси возила. 

Возни парк на територији града, нарочито у власништву грађана,  релативно је стар, па је и потрошња 

горива знатно већа од оптималне. На основу података Републичког завода за статистику на територији града 

Чачка у 2016. години је регистровано укупно 38980 возила следећих категорија:  

Табела 23. Број укупно регистрованих возила у 2016.години 

Мопеди Мотоцикли 
Путнички 

аутомобили 
Аутобуси 

Теретна 

возила 

Радна 

возила 

Друмски 

тегљачи 

Прикључна 

возила 

331 541 29071 127 4628 98 421 3763 

Од укупног броја регистрованих возила у 2016. години путнички аутомобили чине 75 %. За процену 

утицаја саобраћаја на животну средину недостају основне информације о емисијама загађујућих материја из 

превозних средстава, као и подаци о потрошњи горива. Евидентно је загађење ваздуха оксидима сумпора и 

оловом због лошег квалитета горива, у дизелу има сумпора и још увек се користе „оловни“ бензини.  

Табела 24. Вредности фактора конверзије за моторна горива која се користе у саобраћајном сектору 

Моторно гориво 
Енергетска моћ 

(MWh/l) 
Емисија CO2 (t/MWh) 

Бензин 0,0092 0,249 

Дизел 0,010 0,267 

Течни нафтни гас 0,0072 0,227 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Железничка_станица_Чачак
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Услед великог броја моторних возила, долази до успоравања саобраћаја, што резултира повећање 

загађења ваздуха. Овај проблем биће решен изградњом улица које ће изместити саобраћај и смањити 

загађење у центру града. 

3.9.1.3.  Јавно осветљење 

За јавно осветљење града Чачка користи се приближно 15.000 светиљки (податак изведен на основу 

потрошње електричне енергије). Око 14.000 светиљки употребљава се за функционално осветљење града 

(јавно осветљење саобраћајница), док се око 1.000 користи за парковско, рефлекторско (спортски терени, 

споменици, шеталишта) и декоративно осветљење (споменици и фасаде значајних објеката). 

У табели 25. дат је преглед светиљки, односно процењени број, тип и електрична снага светиљки у 

граду Чачку: 

Табела 25.  Преглед светиљки у граду Чачку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Инсталисана снага увећана је 10% за снагу предспојног уређаја 

За потребе јавног осветљења годишње се потроши око 8.000.000 КWh електричне енергије, што према 

тренутној цени износи приближно 85.000.000 динара. Систем за јавно осветљење ради приближно 4.150 

часова годишње, од чега непрекидно (од сумрака до свитања) у свим градским зонама, док на сеоским 

подручјима ради у полуноћном режиму (зими од сумрака до 2300 и од 500 до свитања, а лети од сумрака до 

2400). За одржавање система јавног осветљења утроши се око 9.000.000 динара годишње. 

Тип 
Процењени број 

светиљки 
Снага светиљки (W) 

Инсталисана снага 

(кW)* 

Hg 125 W 7800 125 1.072,50   

Hg 250 W 200 250 55,00   

Na 70  W 3300 70 254,10   

Na 100 W 250 100 27,50   

Na 150 W 2000 150 330,00   

Na 250 W 80 250 22,00   

Na 400 W 80 400 35,20   

MH 70 W 250 70 17,50   

MH 150 W 250 150 37,50   

MH 250 W 50 250 12,50   

LED  80 W 50 80 4,00   

LED 110W 350 110 38,50   

LED 150W 50 150 7,50   

 14.710  1.913,80    
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3.9.1.4. Обновљиви извори енергије 

На територији града Чачка постоји значајан потенцијал за коришћење обновљивих извора енергије: 

енергије из биомасе због великог дела руралног подручја и развијене пољопривреде, соларне енергије јер 

град припада повољном географском подручју, геотермалне енергије, као и хидро енергије.  

Употреба обновљивих извора енергије у Чачку је скоро занемарљива. Обновљиви извори енергије у 

претходном периоду користили су се за производњу електричне енергије из речног тока реке Западна Морава 

и из пар соларних електрана у приватном власништву, док је биомаса највећим делом коришћена за потребе 

грејања у домаћинствима, а мањим делом и у индустрији.  

Према истраживањима потенцијала енергије Сунца на територији Републике Србије (Слике 7., 8,, 9. 

и 10.), које је извршило Министарство науке и заштите животне средине 2004. године, основни подаци о 

енергији сунца за територију града Чачка су: 

 Просечна дневна енергија сунчевог зрачења на хоризонталну површину у јануару износи 1,4-1,5 

(kWh/m2), 

 Просечна дневна енергија сунчевог зрачења на хоризонталну површину у јулу износи 6,0-6,1 

(kWh/m2), 

 Годишњи просек дневне енергије сунчевог зрачења на хоризонталну површину је 3,8-4,0 

(kWh/m2), 

 Годишњи просек дневне енергије сунчевог зрачења на површину са нагибом 30о и орјентацијом 

према југу износи 4,2-4,6 (kWh/m2).  

Тренутна употреба соларне енергије у приватном власништву је за подршку постојећем систему грејања, за 

загревање санитарне и базенске воде, као и за производњу електричне енергије. Генерално, 

територија града Чачка располаже ресурсима енергије сунчевог зрачења који омогућавају примену 

„пасивних“ и „активних“ соларних система. 

 

Слика 7. Просечна дневна енергија                   Слика 8. Просечна дневна енергија 

глобалног зрачења на хоризонталну                  глобалног зрачења на хоризонталну  

површину у јануару.                                             површину у јулу. 
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Слика 9. Годишњи просек дневне енергије 

глобалног зрачења на хоризонталну  

површину 

 

 

 

Слика 10. Годишњи просек дневне енергије 

глобалног сунчевог зрачења на хоризонталну 

површину на територији Србије 

 

 

 

 

Геотермални извори се једино користе у 

бањским-турстичким центрима. Не користе се за 

претварања енергије топле воде у друге облике 

енергије. Нема пројеката за коришћење 

геотермалне енергије за производњу топлотне и 

електричне енергије. На територији Града користи 

се геотермална енергија у три термалне бање: 

Горња Трепча, Овчар Бања и Слатинска Бања, које 

су просторно распоређене тако да формирају 

троугао у средишту ког се налази град Чачак. 

Овчар Бања смештена је западно од центра Чачка 

у Очарско–Кабларској клисури. Температура 

термалне воде је од 35°C до 38°C, а вода се користи 

у терапеутске и рекреативне сврхе. Атомска бања 

налази се у Горњој Трепчи, североисточно од 

центра Чачка. Температура воде је 29,8°C, користи 

се за потребе бањског лечилишта. Слатинска Бања 

се налази југоисточно од центра Чачка са 

температуром минералне воде површинских 

извора од око 17° C. У последњих неколико година 

се у мањем броју објеката на територији Града 

користе обновљиви извори енергије као и 

топлотне пумпе као алтернативни извори 

еколошки чисте енергије јер је због високих цена 

конвенционалних горива  заинтерсованост грађана 

за њихово коришћење порасла. 

На територији Града користи се и хидро 

енергија произведена у две хидроелектране: 

„Овчар Бања” и „Међувршје”, које су инсталиране 

на Западној Морави и које су ревитализоване, 

чиме је њихова укупна снага повећана са 13 MW 

на  17 MW.  

Закључак 

На територији града Чачка постоји низак 

ниво свести о мерама за рационалну употребу 

енергије и енергетској ефикасности и о примени 

обновљивих извора енергије. Ово је неопходно 

истаћи јер је ниска енергетска ефикасност у 

производњи, дистрибуцији и потрошњи енергије у 

свим секторима. Непостојање енергетског 

менаџмента на нивоу града је један од битних 

разлога зашто се још увек недовољно пажње 

посвећујује енергетској ефикасности у јавном 

сектору и због којег број значајних пројеката у 

области енергетике није задовољавајући.  

Главни проблеми у области енергетике су: 

Зградарство 

 велики топлотни губици услед лоше 

изолованости објеката и губитака у систему 

грејања; 

 старост топлотне опреме; 

 недовољна стимулација за изградњу 

енергетски ефикасних објеката; 

 недовољно развијена свест о битности 

изградње енергетски ефикасних објеката; 

 непостојање довољног броја уређаја за 

расподелу утрошене топлотне енергије 

очитане на заједничком мерачу у 

топлотнопредајној станици; 
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Саобраћај  

 застарелост путничких возила; 

 непостојање веће пешачке зоне у строгом 

центру града; 

 лош распоред и недовољна ширина улица у 

граду Чачку;  

 недовољна едукованост грађана о енергетски 

ефикасном понашању у саобраћају; 

Јавно осветљење 

 велика потрошња електричне енергије за 

потребе јавног осветљења; 

 велики број постојећих светиљки као изворе 

светла поседује сијалице које за свој рад 

користе еколошки опасне материје (Hg, Pb) и 

емитују штетне UV зраке; 

 карактеристика осветљења јавних површина у 

појединим деловима територије града су 

недовољно добри светлотехнички и еколошки 

параметри постојећег осветљења; 

 у неким случајевима присутна је појава тзв. 

светлосног загађења, која се огледа у значајном 

расипању светла, услед лоше оријентације 

светиљке (усмеравање светла), или коришћења 

неадекватне светиљке за осветљење конкретне 

површине; 

 непостојање прецизних података о броју, типу, 

снази, позицији, старости и припадности 

светиљки јавног осветљења одређеним 

струјним круговима, што је од значаја за било 

какво планирање и прављење анализа из 

области јавног осветљења; 

Обновљиви извори енергије  

 непознавање потенцијала обновљивих извора 

енергије; 

 недостатак квантитативних показатеља у 

планираним областима примене обновљивих 

извора енергије; 

 недовољна промоција употребе обновљивих 

извора енергије. 

 

4. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, 

МОНИТОРИНГ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О 

СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

4.1. Инспекцијски надзор 

Законска регулатива 

Правни основ за обављање послова у области 

инспекције за заштиту животне средине садржан је 

у следећим прописима: 

 Закону о заштити животне средине („Сл. 

гласник РС“, број 135/04, 36/09, 36/09-др. 

закон, 72/2009, 43/11 и 14/16 и одлука УС);  

 Закону о заштити од буке („Сл. гласник РС“, 

број 36/09 и 88/10);  

 Закону о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, 

број 36/09 и 10/13);  

 Закону о управљању отпадом („Сл. гласник 

РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16);  

 Закону о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. 

гласник РС“, број 36/09);  

 Закону о заштити од нејонизујућих зрачења 

(„Сл. гласник РС“, број 36/09);  

 Закону о заштити природе („Сл. гласник РС“, 

број 36/09, 88/10 и 14/16);  

 Закону о хемикалијама („Сл. гласник РС“, број 

36/09 и 88/10);  

 Закону о процени утицаја на животну средину 

(„Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09);  

 Закону о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине („Сл. гласник 

РС“, број 135/04);  

 Закону о општем управном поступку („Сл. 

лист СРЈ“, број 33/97, „Сл. гласник РС“, број 

30/10 и 18/16);  

 Закону о државној управи („Сл. гласник РС“, 

број 20/92, 48/94, 49/99,79/05, 101/07, 95/10, 

99/14);  

 Закону о привредним друштвима („Сл. 

гласник РС“, број 125/04, 36/11, 99/11, 83/14-др 

закон и 5/15);  

 Закону о прекршајима („Сл. гласник РС“, број 

11/90, 21/90, 20/93, 53/93, 98/94, 101/05, 116/08, 

111/09, 65/13, 13/16 и 98/16);  

 Закону о привредним преступима („Сл. лист 

СФРЈ“, број 27/92 и 64/01 и „Сл гласник РС“, 

бр. 101/05-др.закон);  

 Одлука о мерама за заштиту од буке („Сл. лист 

општине Чачак", број 9/2004).  

Надлежности 

У складу са овлашћењима из наведених Закона 

и прописа у оквиру своје надлежности, градском 

инспектору за заштиту животне средине је 

поверено вршење инспекцијског надзора у 

области: 

 спровођење мера заштите животне средине 

дефинисане студијом о процени утицаја, 

налагање подношења захтева за одлучивање о 

потреби израде студије, контролише да ли је 

израђена студија тамо где је законом то 
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предвиђено и да ли  оператер поштује мере 

наложене студијом, налаже прибављање 

интегрисане дозволе за сва постројења и 

активности за које одобрење за изградњу и 

почетак рада издаје надлежни орган локалне 

самоуправе; 

 има право и обавезу контролисања дозвола 

издатих од стране надлежног органа,  да ли је 

пословање оператера у складу са одредбама 

издате дозволе, да ли се врши прописана 

евиденција са подацима о пореклу, одредишту, 

третману, врсти и количини отпада, као и да ли 

се спроводе друге прописане мере; 

 контролише да ли је оператер прибавио дозволу 

за управљање амбалажним отпадом и да ли 

сакупљање, транспорт третман и одлагање 

амбалажног отпада врши на прописан начин; 

 контролише да ли су извршена мерења нивоа 

нејонизујућег зрачења у животној средини и да 

ли је извор нејонизујућег зрачења извор од 

посебног значаја; 

 инспекцијским надзором се утврђује да ли се 

предузимају све мере предвиђене одлуком о 

проглашењу заштите споменика природе, којом 

се стављају под заштиту појединачна стабла на 

подручју града Чачка на основу њихове 

аутентичности, пејзажне атрактивности и др. 

 инспектор има право и дужност да контролише 

да ли се потенцијални изори буке користе тако 

да не долази до прекорачења граничне вредости 

буке у акустичној зони, да ли се спроводе 

посебне мере заштите у случају прекорачења 

граничних вредности и  да ли се мерење буке 

обавља у складу са законом; 

 у вршењу инспекцијског надзора градски 

инспектор има право и дужност да утврђује да 

ли оператер врши редовна повремена мерења 

аерозагађења, да ли су резултати извршених 

мерења показали да се вредности аерозагађења 

крећу у Законом предвиђеним вредностима, у 

случају прекорачења налаже техничко-

технолошке мере које ће омогућити да се 

поменуто стање врати у законом предвиђене 

оквире.  

4.2. Мониторинг заштите животне средине 

Град Чачак, на основу члана 69. Закона о заштити 

животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 

36/09, 36/09- др. закон, 72/09- др. закон и 43/11- 

одлука УС и 14/16) и у складу са посебним 

законима, обезбеђује континуирану контролу и 

праћење стања животне средине системским 

мерењем и анализом загађујућих материја у 

животној средини, проценом њиховог утицаја на 

здравље људи и животну средину.  

Квалитет животне средине града Чачка може се 

пратити контролисањем следећих показатеља:  

 квалитет ваздуха,  

 концентрација полена у ваздуху, 

 ниво буке,  

 квалитет воде у рекама,  

 квалитет земљишта.  

Мониторинг квалитета ваздуха града Чачка 

прати се дуги низ година и Група за заштиту 

животне средине града Чачка поседује годишње 

извештаје о квалитету ваздуха још од 2003. године. 

Сва досадашња мерења вршио је Завод за јавно 

здравље Чачак, као овлашћено правно лице, које 

испуњава прописане стандарде и има 

акредитоване методе за мерење свих загађујућих 

материја и које поседује овлашћење надлежног 

министарства да врши мониторинг квалитета 

ваздуха. У оквиру мониторинга ваздуха врши се и 

мониторинг алергеног полена у ваздуху, такође на 

основу Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник 

РС“, број 36/09 и 10/13) и Уредбе о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. 

гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/13). 

Мониторинг нивоа буке града Чачка прати се 

од 2010.године, при чему је мерење буке вршио 

Завод за јавно здравље Чачак. Мерење нивоа буке 

врши се на основу Закона о заштити од буке у 

животној средини („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 

88/10), Правилника о методама мерења буке, 

садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. 

гласник РС“, број 72/10) и Уредбе о индикаторима 

буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке у животној средини („Сл. 

гласник РС“, број 75/10). 

Мониторинг површинских вода града Чачка 

прати се од 2003.године и то река: Западна Морава, 

Каменица и Чемерница. Испитивање квалитета 

наведених река врши Завод за јавно здравље Чачак 

на основу Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 

30/10, 93/12 и 101/16), Правилник о параметрима 

еколошког и хемијског статуса површинских вода 

и параметрима хемијског и квантитативног 

статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број 

74/11) и Уредбе о граничним вредностима 

загађујућих материја у површинским и подземним 

водама и седименту и роковима за њихово 

достизање („Сл. гласник РС“, број 50/12).  

Мониторинг земљишта града Чачка, врши се 

од 2015.године. Испитивање земљишта на опасне 

(олово, кадмијум, цинк, бакар, никл, хром укупни, 

жива, арсен, укупни полихлоровани бифенили, 
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укупни угљоводоници од C10-C40 (минерална уља 

(GC-FID), укупни угљоводоници C10-C28 

пореклом из дизела (GC-FID)) и укупни PAH-збир 

10 полицикличних ароматичних угљоводоника 

врши овлашћена и акредитована установа на 

основу Закона о заштити земљишта („Сл. гласник 

РС“, број 112/15) и Уредбе о програму и 

систематском праћењу квалитета земљишта, 

индикаторима за оцену ризика од деградације 

земљишта и методологији за израду 

ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, број 

88/10). 

4.3. Извештавање о стању заштите животне 

средине 

Подаци из мониторинга који спроводи град 

Чачак у облику извештаја достављају се Агенцији 

за заштиту животне средине на основу Закона о 

заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 

135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09- др. закон и 

43/11- одлука УС и 14/16)64. Група за заштиту 

животне средине града Чачка добијене резултате 

доставља Агенцији за заштиту животне средине 

тромесечно и то за прво, друго и треће тромесечје 

најкасније у року од два месеца по истеку 

тромесечја, а последње четврто тромесечје до 31. 

јануара наредне године. 

Градска управа града Чачка, у оквиру своје 

интернет презентације поседује интернет 

страницу посвећену и извештајима који се односе 

на стање животне средине, путем које јавност 

може у сваком тренутку да се информише о 

добијеним резултатима из мониторинга. 

  

5. ЕДУКАЦИЈА И ОБРАЗОВАЊЕ 

Систем еколошког образовања и васпитања 

има значајну улогу у формирању еколошке 

културе савременог човека.  

Образовно–васпитни процес у функцији 

заштите и унапређења животне средине 

представља планско развијање знања о животној 

средини током читавог живота, са циљем да  сваки 

појединац тежи очувању и унапређењу средине.  

Еколошко образовање треба да пружи знања о 

основним еколошким питањима савременог 

друштва, развија критички став према деградацији 

средине и указује на неопходност очувања средине 

и рационалног коришћења природних ресурса. 

Еколошко образовање не сме бити само на нивоу 

информисања о животној средини, јер знање без 

уверења и практичне делатности не значи много. 

Кроз еколошко образовање развија се више 

компоненти: знање, ставови, еколошке вредности 

и понашање. Еколошке вредности и ставови су 

основа пожељног понашања у функцији 

унапређења и заштите животне средине. 

У овом процесу најзначајнију улогу имају 

образовно–васпитне установе на свим нивоима, 

јер еколошко образовање и формирање еколошког 

начина мишљења започиње у најранијој младости. 

Еколошко образовање и едукација морају бити 

континуиран процес који почиње у породици, 

наставља се кроз систем образовања, почевши од 

предшколског и траје читав живот. Тако 

генерације које стасавају могу имати 

систематизована знања о савременим проблемима 

животне средине, о карактеристикама њеног 

угрожавања, о начинима отклањања негативних 

последица итд. 

Носиоци овог процеса су: породица, образовне 

установе (вртићи, основне и средње школе, 

факултети), вршњачке групе, друштвене 

организације, медији, односно читава локална 

заједница. Једино се заједничким и 

континуираним радом свих наведених чинилаца 

могу развити све компоненте еколошког 

образовања.  

Закључак 

Главни проблеми који се односе на област 

„Едукација и образовање“ су: 

 неразвијени институционални капацитети за 

еколошко образовање и едукацију доступни 

широј јавности; 

 едукативни програми у оквиру неформалног 

образовања су недовољно развијени, 

некоординирани, несистематизовани, нису 

континуирани и нису доступни свим 

категоријама становништва; 

 недостатак јединственог информационог 

система између свих структура које се баве 

еколошким образовањем и едукацијама, низак 

ниво сарадње и размене искустaва; 

 мали број невладиних организација и група 

које се баве заштитом животне средине и 

промоцијом образовања, као и ограничени 

капацитети постојећих организација; 

 слаба заинтересованост локалних и 

регионалних медија за еколошке теме и 

извештавање о проблемима у областима 

заштите животне средине и еколошком 

образовању; 

 лоша опремљеност појединих образовних 

установа са територије града еколошким 

садржајима, наставним средствима и 

просторима за извођење наставних и 

ваннаставних програма из екологије и 

биологије. 

Наведени проблеми су евидентирани за 

подручје града Чачка, које треба да решава 

локална самоуправа. Недостаци и проблеми који 

постоје у образовном систему (на нивоу 
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образовних установа), а који се односе на законски 

прописане планове и програме, образовне 

профиле, стручно усавршавање наставника итд. 

нису разматрани јер њихово решавање није у 

надлежности локалне самоуправе.  

 

6. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРОБЛЕМИ У 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

6.1. Воде 

На основу анализе стања у области  вода на 

територији града Чачка, може се констатовати да 

су најзначајнији проблеми следећи: 

 непостојање постројења за прераду отпадних 

вода; 

 недовољно и неадекватно пречишћавање 

индустријских отпадних вода (предтретмани); 

 недостатак постројења за пречишћавање 

отпадних вода руралних насеља; 

 недовољно изграђена канализациона мрежа на 

територији општине; 

 неадекватно поступање са отпадним водама 

на подручјима која нису обухваћена 

канализационом мрежом; 

 неконтролисана употреба ђубрива и средстава 

за заштиту биља; 

 неконтролисано одлагање отпада поред река 

(дивље депоније); 

 све чешћа изградња објеката поред река 

(дивља градња), чак и у зонама санитарне 

заштите изворишта за водоснабдевање. 

6.2. Ваздух 

На основу добијених података могу се 

констатовати следећи проблеми. 

 Непоштовање Закона о заштити ваздуха („Сл. 

гласник РС“, број 36/09 и 10/13); 

поједини стационарни извори загађивања 

ваздуха који не подлежу обавези издавања 

интегрисане дозволе, односно израде студије о 

процени утицаја на животну средину могу 

почети са радом само регистровањем предузећа 

у АПР. У почетак рада свих предузећа 

инспектори немају увида и зато не могу одмах 

да провере њихов рад  и да им наложе да 

прибаве дозволу за рад по члану 56. Закона о 

заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09 

и 10/13). 

 Загађење ваздуха узроковано високом 

фреквенцијом саобраћаја и загушење у ужој 

градској зони (Жупана Страцимира, Господар 

Јованова, Краља Петра, Немањина). 

 Старост и неадекватно одржавање возила и 

велика употреба старих возила - један од 

проблема загађења ваздуха је последица 

употребе старих возила, како приватних, тако и 

оних који се користе у јавном градском 

превозу, и возила која се лоше одржавају и 

немају катализатор; тренутно стање у Р. Србији 

је такво да стара возила (просечна старост 

путничких возила је 16 год.), од којих је већина 

последњих година увезена у великом броју, још 

увек користе оловни бензин и ниско квалитетна 

моторна горива (дизел гориво са високом 

концентрацијом сумпора); не постоје планови 

за увођење контроле возила са циљем да се 

побољша квалитет издувних гасова, и забране 

коришћења оловног бензина. Код нас при увозу 

половних аутомобила још увек се примењује 

стандард ЕУРО3, који је у земљама ЕУ важио 

до 2005. год; емисија издувних гасова 

доприноси високим концентрацијама CO2, SO2, 

O3, NOX, алдехида и др.  

 Повишене концентрације чађи и укупних 

таложних материја у време грејне сезоне услед 

емисије градских и индивидуалних котларница 

и ложишта у домаћинствима, као и коришћење 

горива лошег квалитета за грејање. Грејање на 

угаљ и дрво проузрокује велике емисије чађи, 

CO, SO2, NOX и аероседимената што је 

последица лошег квалитета горива и 

непотпуног сагоревања. Градске и 

индивидуалне котларнице, као и ложишта се 

веома често стручно не одржавају или немају 

систем за отпрашивање, тако да је емисија 

честица повећана.  

 Загађење ваздуха услед неконтролисаног 

паљења сметлишта, као и паљење 

пољопривредних површина након жетве. Ради 

чишћења пољопривредног земљишта често се 

пали растиње, при чему се стварју велике 

количине дима и пепела који доводе до 

аерозагађења. Такође, веома често се 

сакупљени отпад спаљује. На овај начин крше 

се одредбе Закона о заштити од пожара. После 

паљења плодоносни слој земљишта прекривен 

је пепелом и претвара се у прашину коју лако 

односе ветрови и тиме се повећава загађење 

ваздуха. Чланом 50. Закона о заштити од 

пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15) 
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забрањено је спаљивање остатака стрних усева, 

спаљивање смећа на отвореном простору и 

спаљивање биљних остатака. 

 У граду постоји само једно мерно место на 

коме се врши контрола, па је зато тешко са 

великом сигурношћу утврдити стварни 

квалитет ваздуха на читавој територији града 

Чачка. 

 Непостојање катастра загађивача ваздуха 

(емисија и имисија). 

6.3. Бука 

 Велика фреквенција саобраћаја и загушење у 

ужој градској зони, као и неадекватно решен 

транзит теретног саобраћаја кроз град - 

саобраћај представља примарни извор буке у 

животној средини у граду Чачку. Главни узрок 

су велика фреквенција саобраћаја и загушење 

у ужем градском језгру. Велики број возила, 

узане улице, неадекватно решен транзитни 

саобраћај, разлог су слабе проходности 

саобраћаја кроз центар града, стварања гужви 

и самим тим повећане буке. Посебан проблем 

представља и недостатак паркинг места у ужем 

градском језгру, што за последицу има 

кружење  возача у потрази за слободним 

паркинг местом, што доводи до стварања 

загушења и застоја у саобраћају па самим тим 

и до повећања буке.  

 Недостатак зелених и других баријера дуж 

главних градских саобраћајница, као и између 

индустријских и суседних зона - непостојање 

зелених и других акустичких баријера између 

индустријских и суседних зона има за 

последицу већу изложеност становништва 

буци. Бука која се генерише у производним 

процесима и у току манипулативних 

активности у индустријским зонама се 

несметано преноси до суседних зона и као 

последицу има узнемиравање грађана буком 

како у дневном, тако и у вечерњем и ноћном 

периоду дана. Исти ефекат има и недостатак 

зелених појасева дуж главних градских 

саобраћајница.  

 

6.4. Земљиште 

Најчешћи проблеми  настају услед: 

 Неадекватне употребе агрохемикалија 

а) Неконтролисана и вишегодишња употреба 

минералних ђубрива без претходне анализе 

земљишта и захтева биљака усклађених са 

одговарајућим фенолошким фазама развоја 

(употреба азотних минералних хранива  је у 

сталном успону и према неким проценама 

удвостручиће се, па чак и утростручити до 

2050. године). 

б) Неадекватна примена пестицида. 

 Неконтролисане вишегодишње механичке 

обраде скелетних земљишта брдско-

планинских подручја  

а) Појава површинске ерозије на обронцима 

брда и планина.  

б) Унутрашња ерозија, изазвана спирањем 

ситних честица земљишта и храњљивих 

материја кроз хоризонте профила у котлинама. 

 Напуштање села и узгоја традиционалног 

аутохтоног биљног материјала као и 

прелазак на производњу модерних 

високородних сорти  

Као последица напред изнетог долази до низа 

ефеката који се негативно одражавају на 

животну заједницу у целини, а манифестују се 

кроз:  

 Појачану емисију оксида азота у атмосферу, 

који се стварају у току процеса 

денитрификације и нитрификације, и који 

уништавају озонски омотач, а што, за 

последицу има појаву канцерогених обољења 

људи. 

 Повећање количина хранива у воденим 

басенима чиме се подстиче процес бујања 

водених биљака, што узрокује еутрофикацију 

(зарастање) водених басена настале као 

природни одговор екосистема на присуство 

повећања супстанци у води, као што су фосфати 

или нитрати, отпад и ђубриво са 

пољопривредних површина и сл. Када у 

посебним условима дође до пораста хранљивих 

материја у води, тада долази и до 

пренамножавања цијанобактерија и алги и 

настаје тзв. цветање воде. Услед цветања воде 

може доћи и до продукције токсина од стране 

цијанобактерија. Сматра се да око 50% 

цијанобактерија изазивача цветања има 

способност продукције токсина. С обзиром да 

цијанотоксини могу бити смртни у релативно 

малим количинама, свака појава цветања 

цијанобактерија у води се мора посматрати као 

потенцијална опасност по живи свет. До 

тровања цијанотоксинима може доћи након 

директног контакта са њима. Такође, до 

тровања може доћи уколико се пије вода која 

садржи цијанотоксине, или уколико се поједе 

риба у чијим ткивима је дошло до 

нагомилавања токсина, 
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 Превелике дозе нитрата могу узроковати 

њихово усвајање и акумулацију изнад 

дозвољеног нивоа у гајеним биљкама, тиме и 

њиховог уноса у људски организам, што за 

последицу може имати појаву здравствених 

проблема код људи (метхемоглобинемија и 

сл.). 

6.5. Јавне зелене површине 

- Непостојање катастра зелених површина - Због 

непостојања пописа свих категорија зелених 

површина није могуће одредити параметре 

који би показали како квалитет, тако и 

квантитет зелених површина. Израдом 

катастра зелених површина у сарадњи са свим 

релевантним чиниоцима града Чачка (вртићи, 

болнице, фабрике...) дошли бисмо до података 

који би показали стање зелених површина, 

како квалитативно, тако квантитативно. 

- Недовољан број и површина уређених зелених 

површина - Проблем недовољног броја и 

површине уређених зелених површина доводи 

до преоптерећености истих у коришћењу, што 

отежава њихово одржавање до степена 

квалитета који је потребан, чиме се угрожава 

њихова виталност. Изградњом нових зелених 

површина адекватно размештених, а све то на 

уштрб неуређених зелених површина, 

олакшало би се одржавање и дошло би до 

побољшања квалитета животне средине.  

- Велики број неуређених зелених површина - 

Велики број неуређених зелених површина 

отежава и поскупљује одржавање, а није их 

могуће адекватно користити. Смањивање 

неуређених зелених површина у корист 

уређених зелених површина смањило би 

трошкове одржавања,  а и површине би биле 

адекватно искоришћене.  

- Недовољна опремљеност ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак опремом и људством за 

одржавање зелених површина и застарелост 

опреме за одржавање - Недовољна 

опремљеност ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, 

доводи до неадекватног одржавања, што се 

одражава на квалитет и виталност постојећих 

зелених површина. Опремање ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак у сарадњи са градским 

структурама,  како опремом тако и људством, 

довело би до адекватнијег одржавања, што би 

се позитивно одразило на квалитет и виталност 

зелених површина.  

- Осавремењивање система за поливање зелених 

површина - Постојећи систем за поливање није 

адекватан, што отежава и поскупљује 

одржавање зелених површина. 

Успостављањем савременог система за 

поливање смањио би се утрошак воде, а 

резултати поливања би били видљивији.  

- Низак ниво свести / или недостатак бриге 

јавности о јавним зеленим површинама- 

Едукацијом становништва добили бисмо 

савеснији однос према зеленим површинама 

града Чачка.  

 

6.6.  Природа и биодиверзитет 

 Урбанизација и савремени начин живота 

узрокују многе проблеме када је у питању 

заштита биодиверзита. Проширивање градског 

подручја, изградња саобраћајне и друге 

инфраструктуре (пролазак ауто пута готово 

читавом ширином територије општине), пад 

животног стандарда итд.,  у великој мери се 

одражавају и на живи свет. 

 Површине под природним стаништима су све 

мање, а постојеће се све више фрагметишу и 

угрожавају опстанак многим врстама. 

 Крчење преосталих површина под шумама је 

један од приоритетнијих проблема, јер младе 

шуме које спонтано настају на запарложеним 

парцелама не могу својим квалитетом 

надоместити сечу „старих шума“. И даље је 

присутна неконтролисана сеча дрва због 

проширивања пољопривредних површина, 

или због огрева. Додатни проблеми настају 

током новогодишњих (када се секу четинари) 

и божићних празника (због бадњака, често се 

секу велике гране што озбиљно угрожава 

стабла храстова). 

 Смањивање броја сеоских домаћинстава, 

миграција становништва из села у градове, 

прекомерна и неправилна употреба 

агротехничких средстава (нарочито, 

пестицида и вештачких ђубрива), недовољна 

едукованост пољопривредних произвођача о 

правилности обраде и третирања 

пољопривредних површина, као и о начинима 

гајења различитих култура, доводе до 

смањења пољопривредног земљишта. Једна од 

последица је запарложење ливада и њива и 

њихова проградација у првобитно стање 

(претварање у шумску вегетацију). Проблем је 

што се постојеће површине не обрађују на 

еколошки правилан и одржив начин и што се 

још увек не спознају предности производње 

тзв. органске хране, током које се много мање 

оштећује земљишни покривач, а и много су 

мања загађења и земљишта и вода, а економска 

добит ипак није занемарљива. 

 Директно испуштање отпадних вода у 

водотокове и директно загађивање текућица 

бацањем отпада погоршало је еколошке услове 
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у свим акватичним екосистемима, што се 

драстично одражава на живи свет. Поред тога, 

наводњавањем у летњим месецима се смањује 

проточност река, што у многоме угрожава  

живот акватичних организама. 

 Криволов, не само ловне дивљачи, него и 

риболов, као и несавесно прикупљање ретких 

и заштићених врста биљака, печурака и 

животиња, озбиљно може да угрози опстанак 

тих врста. Прикупљају се многе врсте 

лековитих биљака, јестивих печурака, као и 

животиња које се потом користе за исхрану 

(пужеви, корњаче, различите врсте птица итд.). 

Приликом прикупљања не постоји 

селективност, већ се узимају и незрели 

примерци, па се на тај начин онемогућава 

природно обнављање тих врста. 

6.7. Управљање отпадом 

Ситуационом анализом дошло се до закључка 

да је управљање комуналним отпадом у граду 

Чачку на високом нивоу, али да се ипак могу 

издвојити и неки проблеми: 

-  Постојање великог броја дивљих депонија - 

Дивље депоније, нелегална одлагалишта разног 

отпада,  најчешће се формирају непосредно уз 

путеве, уз корита река, на неприступачним 

стрмим падинама и то најчешће у близини 

насељених места. Као таква престављају 

опасност по здравље људи као и за загађење 

ваздуха, воде и земљишта. 

 Неизвршена санација и рекултивација 

постојеће депоније (сметлишта) „Прелићи“. 

 Недовољан број и застарелост возила за 

сакупљање и транспорт отпада. 

 Непокривеност целе територије града Чачка 

моделом примарне селекције. 

 Недовољна мотивисаност грађана за учешће у 

примарној селекцији. 

6.8.  Нејонизујуће зрачење 

Стриктна примена прописа у области заштите од 

нејонизујућег зрачења је најбоља заштита од 

нејонизујућих зрачења. У Чачку, у овој области се 

за сада могу утврдити следећи проблеми:  

 Непостојање прецизних зона за могуће 

постављање базних станица у планским 

документима, односно на нивоу планова 

детаљне регулације.  

 Недовољно образовање и недостатак едукације 

за заштиту од нејонизујућих зрачења свих 

људи,  посебно најмлађих генерација. 

6.9. Енергетика  

Део грађана града Чачка има низак ниво 

свести о мерама за рационалну употребу енергије 

и енергетској ефикасности, као и о примени 

обновљивих извора енергије. Непостојање 

посебног менаџмента за енергетику на нивоу града 

је један од битних разлога зашто се још увек 

недовољно пажње посвећује енергетској 

ефикасности у јавном сектору и зашто је 

недовољан број значајних пројеката из области 

енергетике.  

Зградарство 

 Већина објеката у граду Чачку је грађена у 

периоду 1950-2000. године, када нису постојали 

стандарди у области енергетске ефикасности, 

па зато око 90 % објеката у Чачку нема довољну 

термичку изолацију. Претпоставља се да 

већина објеката на територији града Чачка 

припада енергетском разреду класе E, F или G. 

То узрокује велику потрошњу свих енергената. 

Због тога је просечна потрошња енергије за 

грејање објеката веома висока, поготово ако се 

упореди са садашњим европским стандардима. 

Анализом енергетске ефикасности појединих 

јавних објеката утврђено је да је годишња 

потрошња топлотне енергије преко 200 kWh/m2 

што је 2 до 3 пута више него што је дозвољено 

Правилником о енергеткој ефикасности 

објеката Републике Србије. Већина објеката 

изграђених у последњих неколико година имају 

добру термичку изолацију. Имајући у виду 

наведене чињенице, у зградарству потрошња 

енергије за грејање варира у изузетно великом 

опсегу. Осим за грејање у индустријском и 

стамбеном сектору користи се електрична 

енергија и за хлађење простора (постоје 

стамбене зграде у којим је више од 50 % станова 

са уграђеним клима уређајима).  

 За производњу топлоте у градској топлани 

користе се котлови у којима се хемијска 

енергија погонског горива (природни гас и 

мазут-лож уље) сагоревањем трансформише у 

топлотну енергију. Транспорт топлотне 

енергије од места производње топлотне 

енергије (котла у топлотним изворима) до места 

испоруке (топлотних подстаница) обавља се 

кроз магистралне цевоводе. Из топлотних 

подстаница потребна топлота се цевном 

мрежом разводи до сваког грејног тела, тј. сваке 

просторије која се загрева. 

Неки делови топлотне мреже, а посебно грејна 

тела централних просторија, која имају врло 

високу температуру, изазивају осећај сувоће 

ваздуха.  

Саобраћај 

 На квалитет животне средине негативно 

утичу: застарелост путничких возила и  

пољопривредне механизације, непостојање 

веће пешачке зоне у строгом центру града као 
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и релативно уске улице, недостатак зелених 

појаса дуж улица и недовољна едукованост 

грађана о ефекту саобраћаја на загађење 

ваздуха. 

Јавно осветљење 

На основу увида у постојеће стање 

дефинисани су проблеми у области јавног 

осветљења и утицаја на животну средину. 

Велика потрошња електричне енергије за 

потребе јавног осветљења, узрокована је: 

  Највећим делом, великом укупном 

инсталисаном снагом светиљки у систему јавног   

осветљења, 

  мањим делом, бесправним прикључењем 

светиљки – рефлектора за осветљење приватних 

парцела на систем јавног осветљења и 

неовлашћеним коришћењем електричне 

енергије са система јавног осветљења за разне 

приватне потребе. 

  Електрична енергија, произведена у нашој 

земљи, потиче из електрана за производњу 

електричне енергије, од чега је удео хидро-

електрана око 30%, а термо-електрана око 70%;  

Према томе, сваки већи потрошач електричне 

енергије индиректно има удела у емисији CO2 

(загађење), у чему значајним делом, као велики 

потрошачи електричне енергије, учествују и 

системи за јавно осветљење. 

  Велики број постојећих светиљки, као изворе 

светла поседује сијалице које за свој рад користе 

еколошки опасне материје (Hg, Pb) и емитују 

штетне UV зраке. У овом случају опасност од 

загађења не постоји само током експлоатације 

ових производа, јер загађење може настати и од 

неправилног складиштења и транспорта 

прегорелих сијалица. 

      Карактеристика осветљења јавних површина у 

појединим деловима територије града су 

недовољно добри светлотехнички и еколошки 

параметри: 

 Недовољна хоризонтална осветљеност, 

узрокована великим распонима стубова са 

светиљкама (услед коришћења постојећих 

стубова ниско-напонске мреже за постављање 

светиљки за јавно осветљење), непостојање 

пројеката јавног осветљења који као саставни 

део садрже фотометријске прорачуне за 

конкретне случајеве. 

 Недовољно добар ниво светлосне 

искористивости, због коришћења неадекватних 

светиљки. 

 Слаба репродукција боја, услед коришћења 

светиљки са монохроматским изворима светла 

(нпр. испод светиљке са Na изворима светла не 

распознају се боје). 

 У неким случајевима присутна је појава тзв. 

светлосног загађења, која се огледа у значајном 

расипању светла, услед лоше оријентације 

светиљке (усмеравање светла), или коришћења 

неадекватне светиљке за осветљење конкретне 

површине.  

 Непостојање прецизних података о броју, типу, 

снази, позицији, старости и припадности 

светиљки јавног осветљења одређеним струјним 

круговима, што је од значаја за било какво 

планирање и прављење анализа из области 

јавног осветљења. 

Обновљиви извори енергије 

 Имајући у виду значајан негативан утицај 

коришћења фосилних горива на животну 

средину, климатске промене и исцрпљивање 

природних ресурса, као и потребу испуњења 

принципа одрживог развоја, један од 

приоритета града Чачка треба да буде 

повећање употребе обновљивих извора 

енергије. За спровођење овакве енергетске 

политике неопходно је познавање њиховог 

потенцијала. Због великих почетних улагања у 

део опреме за коришћење обновљивих извора 

енергије њихова употреба је данас 

нерентабилна у поређењу са електричном 

енергијом и енергијом добијеном из нафте и 

гаса, при чему се не рачунају каснији 

трошкови настали услед загађења животне 

средине.  

 

6.10. Едукација и образовање 

Главни проблеми који се односе на област 

„Едукација и образовање“ су: 

 Неразвијени институционални капацитети 

за еколошко образовање и едукацију 

доступни широј јавности – на нивоу града, 

осим „Парка науке“ у склопу Регионалног 

центра за професионални развој запослених у 

образовању и „Едукативне стазе Каблар са 

учионицом у природи“ у Овчарско – кабларској 

клисури,  и Еко Кампа у Рошцима, не постоје 

развијене установе и простори погодни за 

реализацију едукативних и образовних 

активности, 

 Едукативни програми у оквиру 

неформалног образовања су недовољно 

развијени, некоординирани, 

несистематизовани, нису континуирани и 

нису доступни свим категоријама 

становништва – Ваннаставне активности и 

еколошке едукације се реализују углавном за 

мале групе, затвореног су типа, нису 
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континуиране јер се углавном реализују у 

оквиру појединачних пројеката и углавном 

нису доступне и намењене ширим категоријама 

становништва. Овде се могу сврстати јавне 

кампање и манифестације које окупљају већи 

број учесника и намењене су широкој публици. 

Осим Еко Феста, који се реализује од 2009. 

године у континуитету сваког 5. јуна поводом 

обележавања дана заштите животне средине, а 

у коме учествују све предшколске и школске и 

друге јавне установе са територије града, не 

постоји ниједна друга континуирана еколошка 

манифестација која окупља већи број учесника. 

Поред ове манифестације, у предшколским 

установама се организују различите 

манифестације поводом обележавања датума из 

„еколошког календара“, које су континуиране, 

али се односе само на децу предшколског 

узраста, 

 Недостатак јединственог информационог 

система између свих структура које се баве 

еколошким образовањем и едукацијама, 

низак ниво сарадње и размене искустaва. 

Добар пример је постојање „Еколошког листа“,  

часописа чији је издавач ОШ „Танаско Рајић“, 

који садржи годишњи преглед активности у 

областима екологије и заштите животне 

средине свих образовних установа са 

територије града, али и јавних установа и 

организација, 

 Мали број невладиних организација и група 

које се баве заштитом животне средине и 

промоцијом образовања у овој области, као 

и ограничени капацитети постојећих 

организација. 

   За величину града као што је Чачак мали је 

број невладиних организација које се дужи низ 

година континуирано баве заштитом животне 

средине и промоцијом еколошког образовања. 

Неколико организација  реализује различите 

програме и пројекте у области заштите животне 

средине и природе сваке године, док остале 

малобројне организације у свом раду нису 

континуиране, па њихове активности нису 

довољно видљиве. Основни проблем је што 

невладине организације као непрофитна 

удружења, немају развијене капацитете, па 

самим тим ни могућности да реализују озбиљне 

и континуиране програме и активности. 

Недовољно развијени капацитети их 

ограничавају да реализују пројекте у оквиру 

програма иностраних влада и организација.  

 Слаба је заинтересованост локалних и 

регионалних медија за еколошке теме и 

извештавање у областима заштите животне 

средине и еколошког образовања. 

 Недовољна је укљученост локалних медија у 

континуирано праћење еколошког 

образовања, у медијима је мало медијских 

садржаја који се баве животном средином, а 

посебно проблемима и стањем животне 

средине на локалном нивоу. 

 Лоша је опремљеност појединих образовних 

установа са територије града еколошким 

садржајима, наставним средствима и 

просторима за извођење наставних и 

ваннаставних програма из екологије. Убрзан 

развој друштва и технолошке промене 

захтевају сталну модернизацију, међутим, због 

недостатка материјалних средстава многе 

образовне установе нису у могућности да 

одговоре на ове захтеве. У неким средњим 

школама чак не постоје ни уређени кабинети за 

наставу екологије.  

 

7. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

7.1. Општи циљеви политике заштите 

животне средине у Републици Србији 

Општи циљеви политике заштите животне 

средине у Републици Србији утврђени су 

Националним програмом заштите животне 

средине („Сл. гласник РС“, број 12/10) и 

произилазе из општих узрока проблема у животној 

средини. Они су предуслов за ефикасно 

спровођење специфичних циљева политике и чине 

саставни део политике заштите животне средине.  

Општи циљеви политике у Националном 

програму су груписани у следећим областима:  

 Доношење стратешких и планских докумената 

из области заштите животне средине и 

одрживог коришћења природних ресурса 

дефинисаних Законом о заштити животне 

средине и другим посебним законима.  

 Интеграција политике заштите животне 

средине са економском и политиком других 

сектора. Учествовати у припреми и 

спровођењу секторских стратегија у деловима 

који се односе на животну средину. 

Интегрисати принципе заштите животне 

средине и енергетске ефикасности у просторно 

и урбанистичко планирање.  

 Јачање институционалних капацитета за 

креирање и имплементацију секторских 

политика и политике заштите животне средине 

у целини и успостављање система за 

реаговање у акцидентним ситуацијама. 

 Унапређење система контроле квалитета 

животне средине акредитацијом овлашћених 

лабораторија, применом норматива и прописа, 
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обавезном контролом квалитета мониторинга 

чинилаца животне средине и аналитичких 

метода, сопственим мониторингом загађивача, 

израдом катастра загађивача, израдом 

инвентара гасова са ефектом стаклене баште, 

успостављањем јединственог информационог 

система.  

 Унапређење правног система у области 

заштите животне средине доношењем 

секторских закона и подзаконских прописа, 

побољшањем надзора над спровођењем 

прописа и подизањем капацитета правосудног 

система.  

 Развој ефикасног система финансирања 

заштите животне средине и економских 

подстицаја. Потребно је обезбедити потпуну 

примену принципа „загађивач плаћа”. 

Ефикасан систем економских инструмената 

треба да буде уведен ради подстицања 

смањења загађења. Треба увести ефикасне 

финансијске механизме да подстичу улагања у 

животну средину и обезбеде сигурне изворе 

финансирања Фонда. Они могу укључити и 

механизме конверзије дуга у улагање у 

животну средину, пуну надокнаду трошкова за 

услуге у области животне средине, 

инвестиционе програме у приватизованим 

компанијама и др. Подићи ниво инвестирања у 

животну средину ради покрића трошкова за 

рад, одржавање и модернизацију/проширење 

постојеће инфраструктуре у области заштите 

животне средине и технологија за смањење 

загађења. Потребно је подстицати 

конкуренцију и укључење приватног сектора у 

области обезбеђивања услуга, посебно у 

секторима управљања отпадом и водама.  

 Унапређење формалног и неформалног 

образовања о заштити животне средине и 

енергетској ефикасности које треба да буде 

засновано на Националној стратегији 

образовања у области заштите животне 

средине. Подизање нивоа свести кроз боље 

информисање и комуникацију са јавношћу и 

развијање механизама њиховог учешћа у 

одлучивању по питањима животне средине у 

складу са Архуском конвенцијом.  

Циљеви овог Локалног програма заштите 

животне средине усаглашени су са горе наведеним 

циљевима Националног програма. 

 

7.2. Стратешки оквир за одређивање циљева 

Циљеви Локалног програма заштите животне 

средине развијени су у стратешком оквиру који је 

обухватио следеће елементе:  

 анализа тренутног стања животне средине 

(ситуациона анализа) са идентификацијом и 

анализом проблема животне средине;  

 анализа законских недостатака и 

неусаглашености;  

 анализа институционалног оквира и 

институционалних капацитета локалне 

самоуправе;  

 праћење начела заштите животне средине 

утврђених Националним програмом, која 

обухватају начела одрживог развоја и потребе 

приближавања ЕУ, начело „загађивач плаћа“, 

начело превенције и предострожности, начело 

информисања и подизања јавне свести итд.;  

 анализа предности, слабости, шанси и претњи 

(SWOT) везаних за животну средину на 

територији јединице локалне самоуправе.  

 

7.3. Анализа предности, слабости, шанси и 

претњи везаних за животну средину у граду 

(SWOT анализа) 

Предности 

 Постојање законске 

регулативе из области 

животне средине  

 Постојање иницијативе од 

стручних служби Градске 

управе  

 Ангажованост стручног кадра 

на локалу  

 Постојање политичке воље  

 Добра сарадња релевантних 

институција на локалу  

 Постојање буџетског фонда за 

заштиту животне средине  

Слабости 

 Незаинтересованост и 

низак ниво еколошке 

свести шире локалне 

заједнице  

 Непостојање 

умрежености са другим 

институцијама  

 Недостатак 

финансијских 

средстава  

 Недостатак планских 

докумената  

 Недостатак Стратегија 

и планова  

 

Могућности 

 Доступност расположивих 

фондова (локалне самоуправе, 

Републике, предприступни 

фондови ЕУ, инвестициони и 

донаторски фондови)  

 Подизање нивоа еколошке 

свести  

 Доношење стратешких 

програмских и планских 

докумената дефинисаним 

основним законима о заштити 

животне средине и просторног 

планирања  

 Јасно постављени циљеви  

 Учешће заинтересоване 

јавности у одлучивању о 

животној средини  

Претње 

 Неусаглашена законска 

регулатива  

 Преклапање 

надлежности 

институција  

 Недовољно 

спровођење закона, 

програма и планова  

 Ненаменско 

коришћење средстава 

за заштиту животне 

средине  

 Рестриктивна буџетска 

политика  
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7.4. Општи циљеви политике заштите животне 

средине 

7.4.1. Доношење стратешких и планских 

докумената из области заштите животне 

средине дефинисаних законским 

прописима о заштити животне средине и 

другим посебном законима 

Један од најважнијих и приоритетних циљева 

Града Чачка у области заштите животне средине је 

доношење стратешких и планских докумената 

дефинисаних законом о заштити животне средине 

и другим посебним законима. У том смислу, 

неопходно је реализовати следеће циљеве: 

 комплетан регистар извора загађивања; 

 ревидиран Локални план управљања 

отпадом града Чачка; 

 ревидиран регионални план управљања 

отпадом регије Дубоко; 

 програм заштите природе за територију 

града Чачка. 

Чланом 113. Закона о заштити природе 

(„Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 91/10-

испр. и 14/16) дефинисана је обавеза јединице 

локалне самоуправе, да у складу са Сратегијом 

заштите природе и природних вредности 

Републике Србије и својим специфичностима, 

доноси програме заштите природе за период од 

десет година.  

Напомена: Не постоји Стратегија заштите 

природе и природних вредности Републике 

Србије, која треба да представља основ за 

доношење програма заштите природе за 

територију града Чачка. 

 Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији 

града Чачка 

Обавеза израде овог Програма, 

дефинисана је чланом 60. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, 

број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15 и 80/17).  

Овим чланом дефинисано је да се 

пољопривредно земљиште у државној својини 

користи према Годишњем програму заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта, који доноси Скупштина града Чачка 

уз претходно прибављено мишљење Комисије 

коју образује Градско веће и уз сагласност 

министарства надлежног за пољопривреду. 

Овим програмом даје се преглед површина 

пољопривредног земљишта по катастарским 

општинама, класама и културама, анализа 

стања заштите и уређења пољопривредног 

земљишта, утврђује Програм радова на 

заштити и уређењу пољопривредног земљишта 

и План коришћења пољопривредног земљишта 

у својини Републике Србије. 

 Програм енергетске ефикасности 

Програм енергетске ефикасности,  

омогућиће, преко предвиђених мера и 

активности, плански приступ за обезбеђење 

ефикасног коришћења енергије на дужи 

временски период. На тај начин би се смањила 

потрошња енергије за 20 – 30 % као и емисија 

CO2. 

7.4.2. Јачање институционалних и 

кадровских капацитета за спровођење 

политике и управљање заштитом 

животне средине 

Доношењем првог сета закона из области 

заштите животне средине успостављен је 

институционални оквир заштите животне средине 

на локаном нивоу, а доношењем другог сета 

закона 2009. год. настављена је децентрализација 

надлежности на ниво Покрајине и локалне 

самоуправе. 

У Градској управи града Чачка, послове 

заштите животне средине обавља Група за 

заштиту животне средине и Инспекција за заштиту 

животне средине. 

7.4.3. Успостављање одрживог система 

финансирања животне средине 

Извори финансирања заштите животне 

средине подељени су на сопствене и спољне. Под 

сопственим изворима локалних буџета су сви 

изворни и уступљени приходи локалне 

самоуправе, као и други ненаменски приходи 

локалног буџета. Спољни извори финансирања су 

они који се на локалном нивоу појављују у форми 

пројеката заштите животне средине, као и 

донације или других облика финансирања у овој 

области.  

Основни извор финансирања пројеката 

заштите животне средине на локалу је накнада за 



Страна 978 – Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 14. јул 2018. године 

заштиту и унапређење животне средине (а у мањој 

мери и накнада за загађивање животне средине 

сходно закону о заштити животне средине).  

Град Чачак је донео Одлуку о накнади за 

заштиту и унапређивање животне средине („Сл. 

лист града Чачка“, број 9/10 и 16/11) којом су 

утврђене висина, рокови, обвезници и начин 

плаћања накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине на територији града Чачка. 

Средства Буџетског фонда за заштиту 

животне средине користе се у складу са 

Програмом коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине који, за сваку 

календарску годину, усваја Скупштина града 

Чачка, а по прибављеној сагласности 

министарства надлежног за послове животне 

средине. 

Ради успешне реализације пројекта 

неопходно је обезбедити и додатна средства, како 

из буџета града Чачка, буџета Републике Србије, 

тако и из међународних фондова. 

7.4.4. Успостављање система мониторинга и 

извештавања о стању животне средине 

Закон о заштити животне средине („Сл. 

гласник РС“, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 

72/09- др. Закон, 43/11- одлука УС и 14/16) 

прописује обавезу свих нивоа власти да у складу 

са својим програмима, обезбеде континуитет 

контроле и праћења животне средине, тј. 

мониторинг. Закон прописује да се мониторинг 

врши системским праћењем вредности 

индикатора, односно негативних утицаја на 

животну средину, стања животне средине, мера и 

активности које се предузимају у циљу смањења 

негативних утицаја и подизања квалитета животне 

средине. Мониторинг врше државни органи 

прописани секторским законима и овлашћене 

организације које испуњавају стручне захтеве и 

услове. Такође, мониторинг врше и оператери 

постројења које је извор емисија и загађивање, 

тако што о свом трошку прати показатеље емисије 

и утицаја својих активности на животну средину и 

о томе обавештава надлежне органе. Сви субјекти 

мониторинга дужни су да податке прикупљене 

мониторингом достављају Агенцији за заштиту 

животне средине. 

Град Чачак већ дужи низ година прати 

стање животне средине на својој територији и то 

праћењем квалитета ваздуха, квалитет земљишта, 

квалитета површинских вода и нивоа буке. 

Резултати мониторинга се достављају Агенцији за 

заштиту животне средине и објављују се путем 

градског сајта. Средства за мониторинг обезбеђују 

се преко буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Чачка. 

7.4.5. Унапређење јавне свести о заштити 

животне средине 

Као што је у овом документу наведено, општи 

ниво друштвене свести о потреби заштите 

животне средине у граду Чачку је недовољно 

висок. Да би се постигло унапређење јавне свести 

о заштити животне средине, неопходно је следеће.  

 Посветити више пажње едукацији грађана о 

значају заштите животне средине путем 

едукативних радионица и манифестација на 

којима ће заинтересовани грађани моћи 

више да сазнају на који начин могу 

допринети заштити животне средине.  

 Чешће организовати стручне трибине, 

семинаре и предавања за новинаре који 

желе да се бави искључиво питањима 

заштите животне средине. Од великог 

значаја би било повећање броја образовних 

емисија на тему заштите животне средине и 

објективног извештавања о битним 

догађајима везаним за заштиту животне 

средине (у случају акцидентних ситуација, 

доношења закона, или других аката из 

области заштите животне средине, или 

других сродних области које могу имати 

утицаја на животну средину).  

 Увођење еколошке стране у локалним 

штампаним медијима, као и увести, на 

двонедељном или месечном нивоу, у 

програмску шему локалних телевизија 

једносатну емисију посвећену екологији и 

животној средини (извештавања о стању 

животне средине, о свим реализованим и 

планираним активностима и сл.). 

 Формирати Еко-центар који би обухватио 

сва регистрована удружења и 

заинтересоване појединце на пољу 

екологије и одрживог развоја. 

 За децу школског узраста би се чешће могле 

организовати школе у природи, акције и 

отворене учионице у природи на тему 

биодиверзитета, рециклаже, заштите 

природе, урбане екологије и др. Више 

пажње треба посветити едукацији деце о 

значају превенције загађења животне 
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средине и о значају заштите животне 

средине за њихову будућност.  

 Повећати учешће јавности у јавним 

расправама кроз организовање стручних 

трибина које би се реализовале у месним 

заједницама, или на другим погодним 

местима, где би грађани могли да се више 

упознају са одлукама из области заштите 

животне средине.  

 Већа укљученост грађана у едукативне 

програме који се тичу акција сузбијања 

инвазивних врста биљака (амброзија и сл.). 

 Континуирано спровођење едукације 

запослених у привреди и јавним 

предузећима, као и грађана о значају 

улагања у енергетску ефикасност и системе 

за обновљиве изворе енергије јер 

недовољна знања о могућностима 

унапређења енергетске ефикасности и 

уштеде енергије основна су препрека 

развоју енергетске ефикасности и 

целокупне области енергетике. Такође, 

потребно је извршити едукацију 

запослених у јавним службама о значају и 

начинима аплицирања код различитих 

међународних фондова за добијање 

средстава за реализацију пројеката 

унапређења енергетске ефикасности и 

употребе обновљивих извора енергије, као 

и едукацију грађана о механизмима 

добијања средстава за унапређење 

енергетске ефикасности, као што су 

различити фондови, финансирање треће 

стране, уговарање гарантованих уштеда 

енергије, као и други слични механизми 

који су присутни на српском финансијском 

тржишту. 

 Већа укљученост социјално одговорних 

компанија у очувању и унапређењу 

животне средине и одрживог развоја кроз 

различите видове деловања.  

7.5. Специфични циљеви заштите животне 

средине 

7.5.1. Воде 

7.5.1.1. Водоснабдевање  

 проширење водоводне мреже и 

прикључење нових корисника; 

 смањење губитака воде у 

водоводној мрежи. 

7.5.1.2. Отпадне воде 

 проширење канализационе мреже 

и прикључење нових корисника; 

 пречишћавање отпадних вода на 

целој територији града Чачка. 

7.5.2. Ваздух 

 комплетан мониторинг емисије; 

 смањење концентрације загађујућих 

гасова, чађи и PM 10; 

 регулисан транзитни и стационарни 

саобраћај у ужој градској зони; 

 доступније и једноставније информације о 

квалитету ваздуха; 

 планско подизање и одржавање зелених 

површина и дрвореда, као и формирани 

заштитни зелени појасеви;  

 сузбијање и уништавање коровских врста,  

пре свега амброзије; 

 адекватно информисање јавности о стању 

и прогнози алергополена на локалном 

нивоу. 

7.5.3. Бука 

 регулисан транзитни и стационарни 

саобраћај у ужем градском језгру; 

 хортикултурно уређење-заштитни зелени 

појасеви. 

7.5.4. Земљиште 

 успостављање система интегралног 

очувања земљишта; 

 обезбеђење услова за идентификацију, 

праћење и спречавање процеса и 

активности који имају значајне неповољне 

утицаје на земљиште; 
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 обезбеђење услова за едукацију грађана о 

заштити, унапређењу и одрживом 

коришћењу земљишта; 

 обезбеђење услова за одрживо управљање 

земљиштем; 

 обезбеђење услова за јачање људских и 

техничких капацитета у области заштите и 

унапређења квалитета земљишта. 

7.5.5. Зелене јавне површине 

 урађен катастар зелених површина;  

 формирање нових зелених површина 

адекватно размештених;  

 смањење неуређених зелених површина у 

корист уређених зелених површина;  

 успостављен савремени систем за 

заливање. 

7.5.6. Биодиверзитет 

 обезбеђење услова за идентификацију, 

праћење и спречавање процеса и 

активности који имају или ће вероватно 

имати значајне неповољне утицаје на 

биодиверзитет; 

 израђен и усвојен Програм заштите 

природе за територију града Чачка; 

 уређење Овчарско-кабларске клисуре, 

предела изузетних одлика. 

7.5.7. Управљање отпадом 

 успостављање одрживог система 

управљања отпадом на територији града 

Чачка, ширењем модела селекције отпада 

на целокупну градску територију; 

 успостављање одрживог система 

управљања био отпадом на територији 

града Чачка; 

 успостављање одрживог система 

управљања грађевинским отпадом; 

 уклањање депонија; 

 боља организованост и опремљеност ЈКП 

“Комуналац“ Чачак. 

7.5.8. Енергетика 

 повећање удела коришћења енергије из 

обновљивих извора у укупној финалној 

потрошњи енергије; 

 смањење емисије загађујућих материја из 

енергетских постројења и индивидуалних 

ложишта у ваздух; 

 унапређење енергетске ефикасности у 

јавном и индустријском сектору. 

7.5.9. Едукација и образовање 

 стварање одрживих система за образовање 

и едукацију младих свих узраста у 

функцији унапређења и заштите животне 

средине; 

 јачање институционалних капацитета за 

неформално образовање у области заштите 

и унапређења животне средине; 

 унапређење и развој ефикасног 

информационог система у области заштите 

животне средине; 

 стварање услова за континуирано стицање 

знања, развијање интересовања, ставова и 

адекватног понашања према животној 

средини код свих грађана; 

 подстицање и повећање информисаности 

јавности о темама из области заштите и 

унапређења  животне средине путем 

локалних електронских и штампаних 

медија; 

 унапређење васпитно образовног рада у 

предшколским и школским установама у 

области заштите животне средине. 
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8. АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ЦИЉЕВА 

Овај акциони план доноси се за период од 10 година и претпоставка је да ће се све активности 

реализовати у овом року. Рок за њихову реализацију је од почетка планиране активности. 

8.1. ВОДА 

 Стратешки циљ 1: Обезбедити довољне количине здравствено исправне воде за пиће и довести до 

свих потрошача. 

   Специфични циљ 1 – Смањење губитака воде у водоводној мрежи. 

    Специфични циљ 2 – Проширење водоводне мреже и прикључење нових корисника.  

 Специфични циљ 1 – Смањење губитака воде у водоводној мрежи . 

Активности/ Мера  Надлежна 

институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Замена дотрајалих 

азбестноцементних цеви у 

граду у дужини од 7890 м 
(1,5%)  

 

Град Чачак 

ЈКП “Водовод“ Чачак 

2022 Буџет Града 

Чачка 

Замењене азбестно- 

цементне цеви 

 

Мониторинг производње и 

дистрибуције и 

идентификације губитака у 

водоводној мрежи 

ЈКП “Водовод“ Чачак Стална активност Буџет Града 

Чачка 

ЈКП “Водовод“ 
Чачак 

Детектовани 

губици на 

водоводној мрежи 

и смањени за 10% 

 

Едуковање становништва из 

области водоснабдевања – 
штедња воде за пиће 

Град Чачак 

ЈКП “Водовод“ Чачак 

Невладине 

организације 

 

Стална активност Буџет Града 

Чачка 

ЈКП “Водовод“ 
Чачак 

Град Чачак  

 

Специфични циљ 2 – Проширење водоводне мреже и прикључње нових корисника 

Активности/ Мера  Надлежна 

институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Контола квалитета воде у 

сеоским водоводима 

Град Чачак  

ЈКП “Водовод“ Чачак 

ЗЗЈЗ Чачак 

Стална активност Буџет Града 

Чачка 

Резултати контроле 

квалитета воде 

 

Израда пројектно – техничке 

документације за проширење 

мреже  водоснабдевања за сва 
насељена места града Чачка  

Град Чачак  

ЈКП “Водовод“ Чачак 

2022. година  Буџет Града 

Чачка 

Урађена пројектно -

техничка 

документација 

 

Доградања система 

водоснабдевања према 

пројектно техничкој 
документацији  

Град Чачак 

ЈКП “Водовод“ Чачак 

2027. година Буџет Града 

Чачка 

Обезбеђено 

водоснабдевање у 

свим месним 
заједницама 

 

Контрола квалитета свих 

левих и десних притока 

Западне Мораве на територији 
града Чачка 

Град Чачак 

ЈКП “Водовод“ Чачак 

Стална активност Буџет Града 

Чачка 

Резултати контроле 

квалитета речних 
вода 
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Стратешки циљ 2: Прикупити и пречистити све отпадне воде са територије града.  

  Специфични циљ 1 – Проширење канализационе мреже и прикључење нових корисника.  

  Специфични циљ 2 – Пречишћавање отпадних вода на целој територији града Чачка.   

   

          Специфични циљ 1 – Проширење канализационе мреже и прикључење нових корисника.  

Активности/ Мера  Надлежна 

институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Доношење градске одлуке о 

забрани директног испуста 

комуналних  (из   

домаћинстава) и 

пољопривредних  (фарме 

стоке и живине) вода у 
земљиште   

Град Чачак 2019.година Нису потребна 

финансијска 

средства 

усвојена одлука  

Израда пројектно- техничке 

документације и извођење 

радова на проширењу фекалне 

канализационе мреже на 
територији града Чачка 

Град Чачак  

ЈКП “Водовод“ Чачак 

2025. година Буџет Града 

Чачка 

Израђена пројектно 

техничка 

документација и 

проширена фекална  

канализациона 
мрежа 

 

Израда пројектно техничке 

документације и извођење 

радова на проширењу фекалне 

канализационе мреже на 
сеоским подручијима 

Град Чачак  

ЈКП “Водовод“ Чачак 

2027. година Буџет Града 

Чачка 

Израђена пројектно 

техничка 

документација и 

проширена фекална  

канализациона 
мрежа 

 

 

Специфични циљ 2 – Пречишћавање отпадних вода на целој територији града Чачка . 

 

Активности/ Мера  Надлежна 

институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Израда главног пројекта на 

основу Генералног пројекта за 

изградњу Постројења за 

пречишћавање отпадних вода 

за град Чачак 

Град Чачак  

ЈКП “Водовод“ Чачак 

2024.година Република Србија 

Буџет Града 
Чачка 

Израђен главни 

пројекат 

 

Израда пројектно- техничке 

документације за изградњу 

мини постројења за 

пречишћавање отпадних вода 
на сеоском подручију   

Град Чачак  

ЈКП “Водовод“ Чачак 

2024.година Буџет Града 

Чачка 

Израђен пројекат  

Потпуно одвајање 

атмосферске канализације од 

фекалне канализације  

Град Чачак  

ЈКП “Водовод“ Чачак 

2027.година Буџет Града 

Чачка 

Израђен пројекат  
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8.2. ВАЗДУХ 

 Стратешки циљ: Смањене концентрације загађујућих материја у ваздуху. 

   Специфични циљеви: 

  1. комплетан мониторинг емисије ; 

  2. смањење концентрације загађујућих гасова, чађи и PM10 ; 

  3. регулисан транзитни и стационарни саобраћај у ужој градској зони; 

  4. доступније и једноставније информације о квалитету ваздуха; 

  5. планско подизање и одржавање зелених површина и дрвореда као и формирани заштитни 

зелени појасеви;  

               6. сузбијање и уништавање коровских врста,  пре свега амброзије; 

  7. адекватно информисање јавности о стању и прогнози алергополена на локалном нивоу. 

Специфични циљ 1 – Комплетан мониторинг емисије . 

Активности/ Мера  Надлежна институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски 
рок  

Извор 
финансирања  

Индикатори за праћење 
програма  

Напомена  

Проширење програма 

мониторинга ваздуха 

Град Чачак 

Завод за јавно здравље 
Чачак 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка Програм контроле квалитета 

ваздуха 

 

Појачан надзор над 

загађивачима ваздуха 

(контрола опреме за 

пречишћавање ваздуха) 

Град Чачак 

 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка Извештаји инспекције  

Обавештавање јавности о 

квалитету ваздуха и 

предузетим активностима 

Град Чачак Стална 

активност 

Буџет Града Чачка Креиран и функционише 

портал за информисање 

грађана о стању животне 
средине 

 

 

Специфични циљ 2 -  Смањење концентрације загађујућих гасова, чађи и PM10 . 

Активности/ Мера  Надлежна 

институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

 Проширења 

топлификационе мреже на 

територији града  

Град Чачак 

Јавно комунално 
предузеће “Чачак” 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

Јавно комунално 

предузеће 

“Чачак” 

Повећање броја 

корисника услуга 

система даљинског 
грејања 

 

Програм снабдевања 

природним гасом “широке 
потрошње” за град Чачак 

ЈП”Србијагас” 

Град Чачак 

 

2022.година ЈП”Србијагас” 

Буџет Града 
Чачка 

Учесталост 

прекорачења 

дневних граничних 

загађујућих 
материја у ваздух  
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Специфични циљ 3– Регулисан транзитни и стационарни саобраћај у ужој градској зони. 

Активности/ Мера  Надлежна 

институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Доношење одлуке о изради 

Саобраћајне студије  

Град Чачак  2018.година Нису потребна 

финансијска 
средства 

Усвојена одлука о 

изради Саобраћајне 
студије 

 

Избор овлашћене 

организације за израду студије  

ЈП “Градац” 2018.година Нису потребна 

финансијска 
средства 

Изабрана овлашћена 

организација за 

израду Саобраћајне 

студије 

 

Израда студије  Овлашћена 

организација за израду 
Саобраћајне студије 

ЈП ”Градац”  

2019.година Буџет Града Чачка Израђена и усвојена 

Саобраћајна студија 

 

Израда и доношење планских 

докумената вишег и нижег 

реда у складу са Саобраћајном 
студијом 

Град Чачак 

ЈП “Градац” 

Стална активност Буџет Града Чачка Донесени планови у 

складу са 

Саобраћајном 
студијом 

 

Израда елабората о 

унапређењу саобраћајне 

инфраструктуре (изградња 

нове и реконструкција 
постојеће) 

ЈП “Градац” 

Град Чачак 

2020.година Буџет Града Чачка Израђен елаборат о 

унапређењу 

саобраћајне 

инфраструктуре на 

територији града 
Чачка 

 

 

Специфични циљ 4 – Доступније и једноставније информације о квалитету ваздуха. 

Активности/ Мера  Надлежна 

институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Формирање портала за заштиту 

животне средине 

Град Чачак 2018.година Буџет Града 

Чачка 

Уређен портал за 

информисање 

јавности о заштити 
животне средине 

 

Обавештавање јавности о 

квалитету ваздуха и 

предузетим активностима 

Град Чачак Стална активност Буџет Града 

Чачка 

Редовно ажурирање 

портала за заштиту 

животне средине 
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Специфични циљ 5 – Планско подизање и одржавање зелених површина и дрвореда као и формирани 

заштитни зелени појасеви . 

Активности/ Мера  Надлежна институција/ Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски 

рок  

Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење 

програма  

Напомена  

Повећање и уређење зелених 

површина и дрвореда  

Град Чачак 

ЈКП “Градско зеленило” 

 

Стална 

активност 

Буџет града 

Чачка 

Уређене зелене 

површине 

 

Формирање зелених заштитних 

појасева између индустријске  и 

зоне становања 

Град Чачак 

ЈКП “Градско зеленило” 

Стална 

активност 

 

Буџет града 

Чачка 

Формирани 

заштитни 

зелени 

појасеви 

 

Формирање засада са жбунастим 

и високим растињем између зона 

са великом фреквенцијом 

саобраћаја и образовних установа 

Град Чачак 

ЈКП “Градско зеленило” 

ЈП “Градац” 

Стална 

активност 

Буџет града 

Чачка 

 

Формирани 

заштитни 

зелени 

појасеви 

 

Формирање засада са жбунастим 

и високим растињем између зона 

са великом фреквенцијом 

саобраћаја и стамбених објеката 

Град Чачак 

ЈКП “Градско зеленило” 

ЈП “Градац” 

Стална 

активност 

 

Буџет града 

Чачка 

Формирани 

заштитни 

зелени 

појасеви 

 

 

 Специфични циљ 6 – Сузбијање и уништавање коровских врста,  пре свега амброзије . 

Активности/ Мера  Надлежна 

институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Редовно спровођење акција 

сузбијања амброзије, 

коровских биљака 

Железнице Србије 

Србијаводе 

Град Чачак 

ЈКП “Градско 

зеленило” 

Стална активност Буџет Републике 

Србије 

Буџет града Чачка 

Редовно спровођење 

акција сузбијања 

амброзије, коровских 

биљака 

 

Едукација становништва о 

сузбијању и уништавању 

амброзије са приватних 

парцела (лифлети и сл.)  

Град Чачак 

ЈКП “Градско 

зеленило” 

Стална активност Буџет Републике 

Србије 

Буџет града Чачка 

Спотови, лифлети, 

документарне 

емисије 
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Специфични циљ 7 – Адекватно информисање јавности о стању и прогнози алергополена на локалном 

нивоу. 

Активности/ Мера  Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности 

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Успостављање боље сарадње између 

ГУ Чачка и медија  

Град Чачак,  

медијске куће  

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

Одређен модел 

пружања 
информација  

 

Прослеђивање информација 

медијима о стању и прогнози 
алергеног 

полена  

Град Чачак 

Завод за јавно здравље Чачак 

Медијске куће 

 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

Прослеђена 

информација 
медијима  

 

Објављивање инф. о стању и 

прогнози алергеног полена у 

средствима јавног информисања  

Медијске куће Стална 

активност 

Буџет града 

Чачка 

Објављене 

информације путем 

електронских и 

штампаних медија  

 

 

8.3. БУКA 

 Стратешки циљ: Смањење нивоа буке у животној средини до нивоа прописаних законом и 

подзаконским актима. 

  Специфични циљеви: 

  1. регулисан транзитни и стационарни саобраћај у ужем градском језгру; 

  2. хортикултурно уређење - заштитни зелени појасеви.   

  Специфични циљ 1 – Регулисан транзитни и стационарни саобраћај у ужем градском  језгру. 

 

Активности/ Мера  Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски 

рок  

Извор 

финансирања  

Индикатори за праћење 

програма  

Напомена  

Доношење одлуке о изради 

Саобраћајне студије  

Град Чачак 2018.година Нису потребна 

финансијска 
средства 

Донесена одлука о 

изради Саобраћајне 
студије 

 

Избор овлашћене 

организације за израду студије  

ЈП “Градац” 2018.година Нису потребна 

финансијска 
средства 

Изабрана овлашћена 

организација за израду 
Саобраћајне студије 

 

Израда студије  Овлашћена 

организација за израду 

Саобраћајне студије 

ЈП ”Градац”  

2019.година Буџет Града 
Чачка 

Израђена и усвојена 
Саобраћајна студија 

 

Израда и доношење планских 

докумената вишег и нижег реда у 

складу са Саобраћајном студијом 

 

Град Чачак 

ЈП “Градац” 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

Донесени планови у 

складу са Саобраћајном 

студијом 

 

Израда елабората о унапређењу 

саобраћајне инфраструктуре 

(изградња нове и реконструкција 

постојеће) 

ЈП “Градац” 

Град Чачак 

2020.година Буџет Града 

Чачка 

Израђен елаборат о 

унапређењу саобраћајне 

инфраструктуре на 

територији града Чачка 
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Специфични циљ 2 – Хортикултурно уређење - заштитни зелени појасеви . 

Активности/ Мера  Надлежна 

институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Формирање зелених заштитних 

појасева између индустријске 
зоне и зоне становања 

Град Чачак 

ЈКП “Градско 

зеленило” 

 

 

Стална активност Буџет Града 

Чачка 

Формирани 

заштитни зелени 
појасеви 

 

Формирање засада са 

жбунастим и високим 

растињем између зона са 

великом фреквенцијом 

саобраћаја и образовних 
установа 

 

 

Град Чачак 

ЈКП “Градско 
зеленило” 

ЈП “Градац” 

Стална активност Буџет Града 

Чачка 

Формирани 

заштитни зелени 

појасеви 

 

Формирање засада са 

жбунастим и високим 

растињем између зона са 

великом фреквенцијом 

саобраћаја и стамбених 
објеката 

Град Чачак 

ЈКП “Градско 
зеленило” 

ЈП “Градац” 

Стална активност Буџет Града 

Чачка 

Формирани 

заштитни зелени 
појасеви 

 

 

2. ЗЕМЉИШТЕ 

 Стратешки циљ :  Обезбеђење услова одрживог коришћења земљишта и враћање земљишта у 

претходно стање на деградираним просторима тј. заштита основних функција земљишта.  

  Специфични циљ: 

  1. успостављање система интегралног очувања земљишта; 

  2.обезбеђење услова за идентификацију, праћење и спречавање процеса и активности који 

имају значајне неповољне утицаје на земљиште; 

  3. обезбеђење услова за едукацију грађана о заштити, унапређењу и одрживом коришћењу 

земљишта; 

  4. обезбеђење услова за одрживо управљање земљиштем;  

  5. обезбеђење услова за јачање људских и техничких капацитета у области заштите и 

унапређења квалитета земљишта. 
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Специфични циљ:1. Успостављање система интегралног очувања земљишта. 

Активности/ Мера  Надлежна 

институција/ Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

 

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Развој пројеката 

заштите земљишта, 
(рекултивација...) 

Ресорна министарства  

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство 
Чачак 

Пољопривредна 
станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

Стална активност Буџет града Чачка, 

Буџет Републике 

Србије, 

 

Донације 

Реализовани пројекти 

заштите земљишта 

 

Израда предлога Програма 

заштите, 

уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на 

територији града Чачка 

 

 

Ресорна министарства  

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство 
Чачак 

Пољопривредна 
станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

 

2023. година Буџет града Чачка, 

Буџет Републике 

Србије, 

 

Донације 

Урађен предлог 

Програма заштите, 

уређења и 

коришћења 

пољопривредног 
земљишта  

 

Усвајање Програма заштите, 

уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на 

територији града  Чачка 

Ресорна министарства  

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство 
Чачак 

Пољопривредна 
станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

2024. година Буџет града Чачка, 

Буџет Републике 

Србије, 

Донације 

Усвојен Програм 

заштите, уређења и 

коришћења 

пољопривредног 
земљишта  

 

Имплементација Програма 

заштите, 

уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на 
територији града  

Ресорна министарства 

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство 
Чачак 

Пољопривредна 

станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

2027. година Буџет града Чачка, 

Буџет Републике 

Србије, 

Донације 

Примењен  Програм 

заштите, уређења и 

коришћења 

пољопривредног 
земљишта 
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Специфични циљ 2.Обезбеђење услова за идентификацију, праћење и спречавање процеса и активности 

који имају значајне неповољне утицаје на земљиште. 

Активности/ Мера  Надлежна институција/ Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

 

Временски 

рок  

Извор 

финансирања  

Индикатори 

за праћење 

програма  

Напомена  

Утврђивање узрока, последица, 

активности и процеса који угрожавају 
земљиште  

Ресорна министарства  

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство Чачак 

Пољопривредна станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

 

2020. 

година 

Буџет града 

Чачка, 

Буџет 

Републике 

Србије, 

Донације 

Утврђени 

узроци 

последице, 

активности и 

процеси који 

угрожавају 

земљиште  

 

Спречавање активности које без 

оправданих разлога утичу на 

земљиште (грађевинарство, 

површинска експлоатација 

минералних сировина) 

Ресорна министарства 

Град Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

Стална 

активност 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

 

Спречене 

активности 

 

Систематско праћење квалитета 

земљишта 

Ресорна министарства  

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство Чачак 

Пољопривредна станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

Стална 

активност 

Буџет града 

Чачка, 

Буџет 
Републике 

Србије 

Резултати 

контроле 

квалитета 

земљишта 

 

Идентификација подручија под 

ризиком од деградације и загађења 
земљишта 

Ресорна министарства  

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство Чачак 

Пољопривредна станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

Стална 

активност 

Буџет града 

Чачка, 

Буџет 
Републике 

Србиje 

Идентифико

вана 

подручија 

под ризиком 

од 

деградације 

и загађења 

земљишта 

 

Формирање регистара локација где је 

контаминирано земљиште 

Ресорна министарства  

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство Чачак 

Пољопривредна станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

 

2023. 

година 

Буџет града 

Чачка, 

Буџет 
Републике 

Србије 

 

Формиран 

регистар 

локација где 

је загађено 

земљиште 

 

Спровођење мера заштите угрожених 

земљишта  

Ресорна министарства  

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство Чачак 

Пољопривредна станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

Стална 

активност 

Буџет града 

Чачка, 

Буџет 
Републике 

Србије, 

Донације 

Спроведене 

мере 

заштите 

угрожених 
земљишта 
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Активности/ Мера  Надлежна институција/ Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

 

Временски 

рок  

Извор 

финансирања  

Индикатори 

за праћење 
програма  

Напомена  

Спречавање непланске експлоатације 

земљишта (бесправна градња 

стамбених објеката, манипулација са 

статусом привремених објеката 

“дивља викенд насеља”, нелегална 

изградња привредних објеката, 

нелегална промена намене земљишта, 

нелегални мајдани шљунка и песка) 

Ресорна министарства,  

Град Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

Стална 

активност 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

 

Планска 

експлоатациј

а земљишта 

 

 

3. Обезбеђење услова за едукацију грађана о заштити, унапређењу и одрживом коришћењу земљишта. 

Активности/ Мера  Надлежна институција/ Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за 

праћење 

програма  

Напомена  

Образовање 

становништва о 

значају заштите и 

унапређења 

квалитета 

земљишта 

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство Чачак 

Пољопривредна станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Медији 

Невладине организације 

 

Стална 

активност 

Буџет града Чачка, 

Буџет Републике 

Србије 

 

Релизовани 

семинари, обуке, 

радионице... 

 

Израда 

едукативних 

емисија (спотови, 

емисије уживо, 

документарне 

емисије) 

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство Чачак 

Пољопривредна станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Медији 

Невладине организације 

Стална 

активност 

Буџет града Чачка, 

Буџет Републике 

Србије 

 

Урађени и 

емитују се  

спотови, емисије 

уживо, 

документарне 

емисије 

 

  

4.Обезбеђење услова за одрживо управљање земљиштем. 

Активности/ Мера  Надлежна институција/ Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски 

рок  

Извор 

финансирања  

Индикатори за праћење 

програма  

Напомена  

Примењене мере 

(административне, 

стимулативне, едукативне) 

које омогућавају одрживо 

коришћење земљишта 

Ресорна министарства,  

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство Чачак 

Пољопривредна станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

 

2025. година Буџет града 

Чачка, 

Буџет Републике 

Србије, 

Донације 

Примењене мере 

(административне, 

стимулативне, 

едукативне) које 

омогућавају одрживо 

коришћење земљишта 

 

Утврђивање ремедијационих 

програма институција које се 

баве очувањем и 

унапређењем земљишта 

Ресорна министарства,  

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство Чачак 

Пољопривредна станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

2026. година Буџет града 

Чачка, 

Буџет Републике 

Србије, 

Донације 

Ремедијациони 

програми 
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5.Обезбеђење услова за јачање људских и техничких капацитета у области заштите и унапређења 

квалитета земљишта. 

Активности/ Мера  Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори 

за праћење 

програма  

Напомена  

Обезбеђивање подршке у 

реализацији пројеката 

предложених од стране 

стручних лица, 

институција и љубитеља 

природе који се баве 

заштитом и унапређењем 

земљишта 

Ресорна министарства,  

Град Чачак 

Агрономски факултет 

Институт за воћарство Чачак 

Пољопривредна станица Чачак 

Инспекцијске службе  

Јавна предузећа 

Стална 

активност 

Буџет града Чачка, 

Буџет Републике 

Србије, 

Донације 

Реализовани 

пројекти 

 

 

8.5. ЗЕЛЕНЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

 Стратешки циљ: Очување и проширење зелених површина.  

  Специфични циљеви: 

 урађен катастар зелених површина; 

 формирање нових зелених површина;  

 смањење неуређених зелених површина у корист уређених зелених површина; 

 успостављен савремени систем за заливање. 

 Специфични циљ 1 - Урађен катастар зелених површина. 

Активности/ Мера  Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

 

Доношење одлуке о изради 

катастра зелених површина 

 

 

Град Чачак 

 

 

2018. година 

 

 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

 

Донета одлука о 

изради катастра 

зелених површина 

 

 

- 

 

Израда катастра јавних зелених 

површина 

 

 

Јавно комунално 

предузеће за изградњу и 

одржавање зелених 

површина и гробља 

„Градско зеленило“ 

Чачак и Јавно 

комунално предузеће за 

водовод, одржавање 

чистоће и пијаца 

„Моравац“ Мрчајевци 

 

 

22.02.2020. година 

Буџет Града Чачка   

Израђен катастар 

зелених површина 

 

 

- 
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Специфични циљ 2 -Формирање нових зелених површина. 

 

Специфични циљ 3 - Смањење неуређених зелених површина у корист уређених зелених површина. 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Израда програма  

одржавања јавних зелених 

површина 

ЈКП “Градско зеленило  

  Стална активност 

Буџет 

Града Чачка  

 

 

Израђени програми и 

пројекти 

 

- 

Уређење и подизање  зелених 

површина 

 

ЈКП „Градско 

зеленило“ 

На основу 

израђеног 

програма 

 Буџет Града  Чачка 

Донације 

    

   Уређене зелене        

површине 

 

- 

 

Специфични циљ 4 - Успостављен савремени систем за заливање. 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

 

Израда пројекта 

система за заливање 

 

Стручна организација 

изабрана у складу са 

законом 

 

2018. година 

 Буџет Града Чачка 

Донације 

Израђен пројекат 

система за заливање 

 

- 

 

Изградња система за заливање 

 

Стручна организација 

изабрана у складу са 

законом 

 

2019. године 

 Буџет Града Чачка  

Донације 

Изграђен систем за 

заливање 

 

- 

 

 

 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна 

институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски  

рок  

Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

 

Израда одговарајуће 

планске и пројектне 
документације 

Град Чачак 

ЈП “Градац Чачак  
или 

Стручна 

организација 
изабрана тендером 

 

Стална 
активност 

Буџет 

Града Чачка 

 

Израђени планови и 
пројекти 

 

- 

 

 Реализација планова и 
пројеката 

 

ЈКП ”Градско 
Зеленило” 

 

 

Стална 
активност 

 

 Буџет Града Чачка  

 

Изграђене нове 

зелене површине  

 

 

 

- 
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8.6. БИОДИВЕРЗИТЕТ 

 Стратешки циљ: Oбезбеђење услова одрживости угрожених врста и животних заједница у својим 

природним стаништима због генетске разноврсноти и потенцијала за еволутивни развој и стварање услова за 

поновно успостављање биолошке разноврсности на деградираним просторима. 

  Специфични циљеви : 

  1 – Обезбеђење услова за идентификацију, прећење и спречавање процеса и активности који 

имају или ће вероватно имати значајне неповољне утицаје на биодиверзитет. 

  2 – Израђен и усвојен програм заштите природе за територију града Чачка. 

  3 –  Уређење Овчарско-кабларске клисуре, предела изузетних одлика. 

  Специфични циљ 1 – Обезбеђење услова за идентификацију , прећење и спречавање процеса и 

активности који имају или ће вероватно имати значајне неповољне утицаје на биодиверзитет. 

Активности/ Мера  Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за праћење 

програма  

Напомена  

Утврђивање узрока и 

последица активности и 

процеса који угрожавају 

биодиверзитет 

Град Чачак  Стална активност Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

 

Утврђени узроци 

угрожавања 
биодиверзитета 

Утврђене последице 

угрожености 

биодиверзитета 

Утврђена база података 

активности и процеса који 
угрожавају биодиверзитет 

Направљена карта 

распореда угрожених врста 
и екосистема 

 

Спречавање активности 

које без оправданих 

разлога утичу на 

биодиверзитет ( 

грађевинарство, 

површинска 

експлоатација 
минералних сировина) 

Град Чачак  Стална активност Нису потребна 

финансијска 
средства 

 

Развијен системски 

програм заштите 
биодиверзитета 

 

 

Доношење Одлуке о 

спречавању ширења 
инвазивних врста 

 

 

 

 

Град Чачак   До 2022. године  Нису потребна 

финансијска 
средства 

Створен свеобухватни 

правни основ за 

спречавање ширења 

инвазивних врста 
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Активности/ Мера  Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за праћење 

програма  

Напомена  

Утврђивање присуства 

инвазивних врста и 
њихово лоцирање 

Град Чачак  

Научно- образовне 

установе, 

заинтерасована јавност, 

власници парцела и 

одговарајуће 
инспекцијске службе 

Стална активност Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

 

Успостављена стална 

активна база података 

 

Уклањање ивазивних 

врста и спречавање 

њиховох враћања на 
очишћене просторе 

 

 

Град Чачак 

Власници парцела и 

надлежне институције 

Стална активност Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 

Србије, 

Донације 

 

Успостављен систем 

чишћења инвазивних врста 

Успостављена контрола 
чишћења инвазивних врста 

 

Документовање 

разноврсности живог 

света и мапирање његове 
распрострањености 

Град Чачак 

 

Научно образовне 

установе, 

заинтерасована јавност,  

Надлежни органи и 
јавна предузећа 

 

Стална активност Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 

Србије, 

Донације 

 

 

Утврђена активна база 

података 

Успостављен систем 

сталног праћења 
разноврсности живог света 

 

Утврђивање угрожених 

врста 

Град Чачак 

Научно -образовне 

установе, 
заинтерасована јавност,  

Надлежни органи и 
јавна предузећа 

ТОЧ 

 

Стална активност Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 

Србије, 

Донације 

Утврђена активна база 

података 

Успостављен систем 

сталног праћења угрожених 
врста 

 

  Заштита угрожених 

врста и јединки са 

посебним 

карактеристикама и 
одликама 

Град Чачак 

Научно образовне 

установе, 

заинтерасована јавност,  

Надлежни органи и 
јавна предузећа 

 

Стална активност Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

Успостављен систем 

заштита угрожених врста и 

јединки са посебним 

карактеристикама и 
одликама 

Повећан број врста под 
заштитом 

Заустављени негативни 

процеси нестанка врста 

 

Контрола и регулација 

бројности јединки 

одређених врста које су 

склоне пренамножавању 
услед људске активности  

Град Чачак 

Научно- образовне 

установе, 

заинтерасована јавност,  

Надлежни органи и 
јавна предузећа 

 

Стална активност Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

Успостављен систем 

равнотеже врста које су 
склоне пранамножавању 
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Специфични циљ 2 – Израђен и усвојен програм заштите природе за територију града Чачка. 

Активности/ Мера  Надлежна 

институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Доношење одлуке о 

изради програма 

 

Град Чачак 

 

3 месеца након доношења 

Стратегије заштите 

природе и природних 

вредсности Републике 
Србије 

 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

 

Донесена одлука о 

изради Програма 

заштите природе 

за територију 
града Чачка 

 

Израда програма 

заштите природе за 
територију града Чачка 

Град Чачак 

 

2 године од почетка 

активности 

Буџет града Чачка 

 

Израђен програм   

Усвајање Програма 

заштите природе за 

територију града Чачка 

 

Град Чачак 

 

3 месеца од завршетка 

израде Програма 

Буџет града Чачка 

 

Усвојен Програм  

3 –  Уређење Овчарско-кабларске клисуре, предела изузетних одлика  

Активности/ Мера  Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Израда катастра 

изворишта 

Република Србија 

Град Чачак 

ТОЧ 

2021. година Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

 

Израђен катастар  

Израда пројеката 

уређења изворишта 

Република Србија – 

надлежна министарства 

Град Чачак 

ТОЧ 

2023. година Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

 

Пројекат заштите 

изворишта 

 

Истраживања 

геотермалних вода у 
Овчар Бањи  

Република Србија – 

надлежна министарства 

Град Чачак 

ТОЧ 

 

2019. године Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 

Србије, 

Донације 

Резултати 

истраживања 
геотермалних вода 

 

Контрола квалитета 

воде језера 
Међувршје 

Република Србија – 

надлежна министарства 

Град Чачак 

ТОЧ 

ЗЗЈЗ Чачак 

 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

 

Донације 

Резултати 

испитивања 

 

Контрола квалитета 

ваздуха у Овчар 

Бањи 

Република Србија – 

надлежна министарства 

Град Чачак 

ТОЧ 

ЗЗЈЗ Чачак 

 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

Резултати контроле 

квалитета ваздуха у 

Овчар Бањи 
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Активности/ Мера  Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Контола буке у 

Овчар Бањи 

Република Србија – 

надлежна министарства 

Град Чачак 

ТОЧ 

ЗЗЈЗ Чачак 

 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

Резултати контроле 

буке 

 

Изградња  

канализационог 

система у Пределу 

изузетних одлика 

„Овчарско-

кабларска клисура“ 

Република Србија – 

надлежна министарства 

Град Чачак 

 

2023. година Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

Изграђен 

канализациони 
систем  

 

 Израда пројекта  

рационалног 

коришћења 

геотермалних вода 

Република Србија – 

надлежна министарства 

Град Чачак 

ТОЧ 

2020. година Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

 Пројекат  

рационалног 

коришћења 

геотермалних вода 

 

Израда катастра 

потенцијалних 

клизишта, као и 

програма њихове 
санације  

Република Србија – 
надлежна министарства 

Град Чачак 

ТОЧ 

2021. година Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

 

Катастар клизишта  

Изградња VISITOR 

центра у Овчар 
Бањи  

Република Србија – 

надлежна министарства 

Град Чачак 

ТОЧ 

2025. година Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

 

VISITOR центар 

изграђен 

 

Одржавање и 

уређење 

планинарских и 

бициклистичких 
стаза  

Република Србија – 

надлежна министарства 

Град Чачак 

ТОЧ 

Стална 

активност 

 Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије, 

Донације 

 

Уређене 

планинарске и 

бициклистичке 

стазе 

 

8.7. ОТПАД 

 Стратешки циљ: Успоставити одржив систем управљања отпадом. 

  Специфични циљеви: 

- успостављање одрживог система управљања отпадом на територији града Чачка ширењем модела 

селекције отпада на целокупну градску територију; 

- успостављање одрживог система управљања био отпадом на територији града Чачка ; 

- успостављање одрживог система управљања грађевинским отпадом на територији града Чачка;  

- уклањање  депонија; 

- боља организованост и опремљеност ЈКП “Комуналац”. 
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Специфични циљ 1: Успостављање одрживог система управљања отпадом на територији града Чачка 

ширењем модела селекције отпада на целокупну градску територију. 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за праћење 
програма  

Напомена  

 

 

Ревидирање Локалног 

плана управљања 
отпадом  

 

Град Чачак 

 ЈКП „Комуналац”  

 

2019. година 

Буџет града Чачка Урађен ревидиран Локални 

план управљања отпадом 

 

 

- 

Имплементација 

ревидираног Локалног 

плана управљања 
отпадом 

 

Град Чачак,  

ЈКП „Комуналац“ 

 

Стална активност 

 

Буџет града Чачка 

 

Дефинисани модалитети 
примарне 

селекције отпада 

Наредне 
активности 

зависиће од 

дефини-

сања 
модалитета 

Едукација 

становништва о значају 
селекције отпада 

Град Чачак,  

ЈКП „Комуналац“ 

Стална активност Буџет Града Чачка 

донације 

Лифлети,  

ТВ програми 

 

 

Специфични циљ 2: Успостављање одрживог система управљања био отпадом на територији града 

Чачка.  

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

 

Одабир најповољније 

технологије за третман 

био отпада  

 

Град Чачак 

 ЈКП „Комуналац”  

 

2019. година 

Буџет Града Чачка 

Буџет Републике Србије, 

Донације 

Извршен одабир 

најбоље технологије 

за третман био отпада 

 

 

- 

Пројектовање постројења 

за третман био отпада 

Град Чачак,  

ЈКП „Комуналац“ 

ЈКП Градско зеленило 

Овлашћене институције 

 

2021. година 

Буџет Града Чачка 

Буџет Републике Србије, 

Донације 

 

Урађен пројекат за 

третман био отпада 

Наредне 

активности 

зависиће од 

дефинисања 

модалитета 

Изградња  постројења за 

третман био отпада 

Град Чачак,  

ЈКП „Комуналац“ 

ЈКП „Градско зеленило“ 

Овлашћене институције 

2027. година Буџет Града Чачка 

Буџет Републике Србије, 

Донације 

Изграђено и 

функионише 

постројење за 

третман био отпада 

 

Специфични циљ 3: Успостављање одрживог система управљања грађевинским отпадом на територији 

града Чачка.  

 

Активности/ 

Мера  

Надлежна институција/ Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за праћење 

програма  

Напомена  

 

Измена и 

допуна Одлуке 

о грађевинском 

отпаду  

 

Град Чачак 

 ЈКП „Комуналац”  

 

2018.  година 

Нису потребна 

финансијска средства 

Измењена и допуњена 

Одлука о грађевинском 

отпаду 

 

 

- 
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Специфични циљ 4 - Уклањање  депонија. 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Уклањање дивљих депонија на 

територији града Чачка према 

регистру дивљих депонија 

 

Град Чачак,  

ЈКП „Комуналац“ 

 

Стална активност 

Буџет града Чачка Уклоњене дивље 

депоније 

 

- 

Санација и рекултивација 

несанитарне депоније „Прелићи“ 

у складу са 

пројектном 

документацијом 

Град Чачак 

Овлашћена 

организација изабрана 
у складу са законом 

2025. година Буџет Града Чачка 

Буџет Републике 
Србије 

Донације 

 

Санирана и 

рекултивисана 

депонија 

 

 

 

Специфични циљ 5- Боља организованост и опремљеност ЈКП “Комуналац”. 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна 

институција/ Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

 

Набавка специјалних возила за 

сакупљање отпада у свим 
насељеним местима 

 

 

Град Чачак,  

ЈКП „Комуналац“ 

Стална активност Буџет Града Чачка 

Донације 

 

Набављен довољан 

број специјалних 

возила 

 

 

- 

 Набавка посуда за 

сакупљање отпада за сва 
насељена места 

Град Чачак,  

ЈКП „Комуналац“ 

Стална активност Буџет Града Чачка 

Донације 

 

Набављен довољан 
број посуда за 

сакупљање отпада 

 

 

- 

 

8.8. ЕНЕРГЕТИКА 

Стратешки циљ : Смањење негативног утицаја енергетских постројења на животну средину повећањем 

енергетске ефикасности и већом употребом обновљивих извора енергије.  

Специфични циљеви: 

 повећање удела коришћења енергије из обновљивих извора у укупној финалној потрошњи енергије; 

 смањење емисије загађујућих материја из енергетских постројења и индивидуалних ложишта у ваздух; 

 унапређење енергетске ефикасности у јавном и индустријском сектору. 
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Специфични циљ 1: Повећање удела коришћења енергије из обновљивих извора у укупној финалној потрошњи 

енергије. 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна 

институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за 
праћење програма  

Напомена  

Израда студија o 

потенцијалима и могућностима 
коришћења  

обновљивих извора енергије на 
територији града Чачка 

Град Чачак 

Стручни 

консултанти 

 

2021. године 

 

Буџет Града Чачка 

Донације 

Израђене студије о 

потенцијалима 

различитих облика 

обновљивих извора 

енергије (соларна,  

геотермална, 
биомаса) 

 

Израда плана повећања удела 

коришћења енергије из 

обновљивих извора енергије за 
јавне објекте  

 

Град Чачак 

Јавна предузећа 

Стручни 
консултанти 

2022. године 

 

Буџет Града Чачка 

Донације 

Број јавних 

објеката који је 

усвојио планове за 

коришћење 

обновљивих извора 

енергије 

 

Реализација пројеката за 

повећање коришћења 

обновљивих извора енергије у 
јавном сектору 

Град Чачак 

Јавна предузећа 

Стручни 
консултанти 

2027. године 
Буџет Града Чачка 

Донације 

Процентуални удео 

коришћења ОИЕ у 

финалној 

потрошњи енергије 
у јавном сектору 

 

 

Утврђивање подстицајних мера 

за коришћење обновљивих 

извора енергије за привредне 

субјекте и грађане  

Град Чачак 

 
2023.године 

Буџет Града Чачка 

 

Усвојене 

подстицајне мере 

за коришћење 

обновљивих извора 

енергије  

 

Подизање свести грађана и 

повећање нивоа знања о 
примени 

обновљивих извора енергије 

Град Чачак 

Стручни 
конултанти 

Образовне 
институције 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка 

Донације 

Број субјеката који 

користи обновљиве 
изворе енергије 

 

Примена подстицајних мера за  

коришћење обновљивих извора 

енергије за привредне субјекте 
и грађане 

Град Чачак 

Јавна предузећа 
2027. године 

Буџет Града Чачка 

Донације 

Број субјеката који 

је применио донете 
мере 

 

Коришћење биогорива у 

сектору саобраћаја 

Град Чачак 

Јавни превоз 

Дистрибутери, 

произвођачи 
биогорива 

2027. године 
Буџет Града Чачка 

Донације 

Процентуални удео 

коришћења 

биогорива у 

укупној количини 

горива у сектору 
саобраћаја 

 

Развијање система за одрживо 

коришћење биомасе и 

производњу  биогаса и 
биогорива  

 

Град Чачак 

ЈКП “Градско 

зеленило” 

2026. година 

Буџет Града Чачка 

Донације 

Количина 

произведене 

енергије добијене 

из обновљивих 
извора 
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Специфични циљ 2: Смањење емисије загађујућих материја из енергетских постројења и индивидуалних 

ложишта у ваздух . 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  Индикатори за 
праћење програма  

Напомена  

Наставак гасификације јавних 

објеката  заменом постојећих 

котлова на електричну 

енергију и чврсто гориво 
котловима на природни гас 

Град Чачак 

Србија гас 

Јавна предузећа 

2027. године 

Буџет Града 

Чачка 

Донације 

Број 

новоприкључених 

потрошача на 
гасовод 

 

Наставак топлификације  

Град Чачак 

ЈКП „Чачак“ 

Корисници 

2027. године 

Буџет Града 

Чачка 

Корисници 

Број 

новоприкључених 

потрошача на 
топловод 

 

Пројекат анализе и испитивања 

коришћења индивидуалних 

ложишта 

Град Чачак 

ЈКП „Чачак“ 

Стручни 
консултанти 

2020. године 

Буџет Града 

Чачка 

Донације 

Идентификован 

број и типови 

индивидуалних 

ложишта 

 

Промоција алтернативних 

видова грејања и реализација 
пилот пројекта  

Град Чачак 

ЈКП „Чачак“ 

Стручни 
консултанти 

2025. године 

Буџет Града 

Чачка 

Донације 

Израђена мини 

студија о 

употреби 

алтернативних 

енергената и 

остварен најмање 

један пилот 
пројекат 

 

Примена мера за смањење 

емисије штетних продуката 

сагоревања из градских 

топлана 

ЈКП „Чачак“ 

Стручни 

консултанти 

2027. године 

 

Буџет Града 
Чачка 

Донације 

Учестаност 

прекорачења 

дневних 

граничних 

вредности 
загађивача 

 

Реализација пројеката примене 

обновљивих извора енергије у 
градској топлани  

ЈКП „Чачак“ 

Стручни 

консултанти 

2027. године 

Буџет Града 

Чачка 

Донације 

Произведена 

топлотна енергија 

из обновљивих 

извора енергије 

(МW) 
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Специфични циљ 3: Унапређење енергетске ефикасности у јавном и индустријском сектору. 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна 

институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  

Напомена  

Образовање и промена 

понашања запослених у 

буџетским установама 

општине 

Град Чачак 

Јавна предузећа 

Образовне 
институције 

2027. године 
Буџет Града 

Чачка 

Процентуални 

удео уштеде 

потрошње 

енергената 

буџетских 
корисника 

 

Подизање свести младих о 

неопходности примене мера 
енергетске ефикасности  

Град Чачак 

Образовне 
институције 

Удружења грађана 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

Број одржаних 

скупова и 

тренинга (ефекти 

индиректни и 
дугорочни) 

 

Увођење енергетског 

менаџмента као процеса 

управљања енергетским 
перформансама града 

Град Чачак 

Јавна предузећа 

Стручни 

консултанти 

2018. године 
Буџет Града 

Чачка 

Уведен систем 

градског 

енергетског 
менаџмента 

 

Реализација пројеката који за 

циљ имају повећање 

енергетске ефикасности у 
секторима потрошње енергије 

Град Чачак 

Јавна предузећа 

Стручни 
консултанти 

2027. године 
Буџет Града 

Чачка 

Број пројеката 

који за циљ имају 

повећање 

енергетске 

ефикасности у 

секторима 

потрошње 

енергије 

 

Реконструкција објеката у 

надлежности Градске управе са 

аспекта повећања енергетске 

ефикасности (замена фасадне 

столарије, замена прозора) 

Град Чачак 

Јавна предузећа 
2027. године 

Буџет Града 

Чачка  

Донације 

Број објеката који 

је након 

реконструкције 

унапредио 

енергетску 

ефикасност (са 

дефинисаним 

енергетским 
разредима) 

 

Повећање енергетске 

ефикасности производње 

топлотне енергије даљинског 

система грејања 

ЈКП „Чачак“ 

Стручни 
консултанти 

2023. године 

Буџет Града 

Чачка 

Донације 

Проценат 

повећања 

ефикасности 

производње 

топлотне енергије 

даљинског 
система грејања 

 

Смањење топлотних губитка у 

дистрибутивној мрежи 
даљинског грејања  

ЈКП „Чачак“ 

Стручни 
консултанти 

2025. године 

Буџет Града 

Чачка 

 

Проценат 

смањења губитака 

топлотне енергије 

у  дистрибутивној 
мрежи 

 

Замена извора светлости у 

јавном осветљењу енергетски 

ефикаснијим сијалицама 

ЈП „Градац“ 

ЕПС 
2025. године Буџет града 

Процентуални 

удео замене 

осветљења у 

јавној расвети и 

уштеде у буџету 
града 

 

Промовисање енергетске 

ефикасности и употребе 

енергетски ефикасних уређаја 
у домаћинствима 

Град Чачак 

Образовне 
институције 

2023. године 

Буџет Града 

Чачка 

Процена трендова 

употребе 

енергетски 

ефикасних уређаја 
у домаћинствима 

 

Спровођење кампање о 

енергетски ефикасном 
понашању у саобраћају 

Град Чачак 

Образовне 
институције  

2027. године 

Буџет Града 

Чачка 

Донације 

Број спроведених 

кампања 
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8.9. ЕДУКАЦИЈА И ОБРАЗОВАЊЕ 

 Стратешки циљ у области образовања и заштите животне средине је: проширивање знања и умећа, 

повећање информисаности и развијање позитивних ставова, навика и одговорног понашања према свим 

аспектима животне средине, код свих категорија становништва. 

Образовање у функцији заштите животне средине треба да обухвати пре свега све старосне, али и 

друге категорије становништва. Овај процес мора бити перманентан како би се остварио дефинисани циљ и 

како би сви грађани града Чачка имали могућност да унапреде своја знања, боље разумеју локалне проблеме, 

боље се информишу и што је најважније, развију адекватан однос према животној средини и окружењу у 

коме живе. 

  Специфични циљеви: 

  1. Стварање одрживих система за образовање и едукацију младих свих узраста у функцији 

унапређења и заштите животне средине. 

  2. Јачање институционалних капацитета за неформално образовање у области заштите и 

унапређења животне средине. 

  3. Унапређење и развој ефикасног информационог система у области заштите животне 

средине. 

  4. Стварање услова за континуирано стицање знања, развијање интересовања, ставова и 

адекватног понашања према животној средини код свих грађана. 

  5. Подстицање и повећање информисаности јавности о темама из области заштите и 

унапређења животне средине, путем локалних електронских и штампаних медија. 

  6. Унапређење васпитно- образовног рада у предшколским и школским установама у области 

заштите животне средине.  

Специфични циљ: 1 Стварање одрживих система за образовање и едукацију младих свих узраста у функцији 

унапређења и заштите животне средине. 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна 

институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски 
рок  

Извор 
финансирања  

Индикатори за праћење 
програма  

Напомена  

Организовање летњих кампова за 

надарене ученике у Овчарско – 

кабларској клисури према постојећем 

програму,  са циљем проширивања 

знања и интересовања код младих у 

области значаја и заштите локалних 
природних вредности. 

 

Географско 

еколошко друштво 

Чачак Планинарско 

друштво „Каблар“ 

 Туристичка 
организација Чачак 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

 Фондови 

министарстава, 

Донације, 

 Спонзорства 

Број учесника, програм 

кампа, број радионица, 

предавања и других 

едукативних активности 

реализованих током 
трајања кампова... 

 

Одржавање традиционалне 

манифестације ЕКО ФЕСТ, поводом 

обележавања Међународног дана 
заштите животне средине, 5.јуна 

Основне и средње 

школе, предшколске 
установе. 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

Број укључених школских 

и предшколских установа, 

број укључених ученика 

професора и васпитача, 

број појединачних 
акција... 

 

Одржавање ЕКО-КАРНЕВАЛА, 

традицоналне манифестације коју у 

оквиру ЕКО ФЕСТА и обележавања 

дана заштите животне средине 

организују предшколске установе са 

територије града 

Предшколске 

установе 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

Број укључених вртића, 

број учесника... 

 

Реализација програма „Чувам моју 

планету“ за децу  предшколског 

узраста – реализација радионица, 

активности сакупљања амбалаже, 

излети, еколошке патроле, еко 

изложбе... у оквиру постојећег 
програма. 

ПУ „Моје 

детињство“ 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

 Донације 

 Спонзорства 

Број вртића у којима се 

програм реализује, број 

учесника, број радионица, 

предавања, излета и 

других реализованих 

активности у оквиру 
програма... 
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Реализација програма „Европски 

викенд посматрања птица“ за децу 
школског узраста 

Друштво љубитеља 

птица и природе 

„Сове на опрезу“ у 

сарадњи са 

Туристичком 

организацијом Чачак 

и другим 

релевантним 
удружењима 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

 Фондови 

министарстава 
Донације 

Активности програма, 

број укључених школа, 
број учесника... 

 

Осмишљавање и реализација 

разноврсних годишњих програма 

неформалног образовања за децу 

школског узраста (програми би 

могли да обухвате кампове, 

семинаре, радионице, игре без 

граница, еко карневале, излете, 

еколошке представе, филмске 

пројекције, акције заштите и очувања 
средине итд.) 

Основне и средње 

школе Организације 
цивилног друштва 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

 Фондови 

министарстава  
Донације 

Спонзорства 

Број  годишњих програма, 

број појединачних 

активности – кампови, 

семинари, радионице..., 

број учесника, укључених 
установа, организација.... 

 

 

Специфични циљ: 2. Јачање институционалних капацитета за неформално образовање у области 

заштите и унапређења животне средине. 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна 

институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски 

рок  
Извор финансирања  

Индикатори за 

праћење 
програма  

Напомена  

 

Завршетак уређења и опремања 

„Парка знања“ новим садржајима и 

наставним средствима. 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених 

у образовању 
Чачак 

2019. године Буџет Града Чачка 

 Фондови министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се дају 

кроз пројектно 
финансирање 

 Донације 

 Спонзорства 

Број и врста 

постављених 

садржаја, број 

наставних 

средстава. 

Годишњи број 

корисника 

(установа и 

организација), 

број 

посетилаца...  

 

Завршетак уређења „Едукативне 

стазе Каблар“ у Овчарско – 
кабларској клисури 

Туристичка 

организација Чачак 

 Удружење грађана 

„Географско 

еколошко друштво 

Чачак“ 

Планинарско 
друштво „Каблар“ 

2020. године Буџет Града Чачка 

 Фондови министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се дају 

кроз пројектно 
финансирање 

 Донације 

 Спонзорства 

Број и врста 

постављених 

садржаја. 

Годишњи број 

корисника, 
посетилаца... 

 

Промовисање „Еко кампа Рошци“, 

Овчарско -кабларске клисуре и 

садржаја који се у њој налазе, у циљу 

коришћења локалних капацитета у 

функцији неформалног образовања, 

кроз презентације, семинаре и 

стручне скупове 

 

 

Туристичка 

организација Чачак 

 Канцеларија за 
младе Чачак 

 Организације 

цивилног друштва 

2020. године Буџет Града Чачка 

 Фондови министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се дају 

кроз пројектно 
финансирање 

Број 

реализованих 

презентација, 

семинара, 

скупова, број 

учесника, број 

обухваћених 

установа, 

организација, 
друштава и тд. 

 

Израда и презентација годишњег 

програма и плана рада Еко кампа 
„Рошци“ .  

Град Чачак 

Образовне 
установе 

Јавне установе, 

Организације 
цивилног друштва 

2019. година Буџет Града Чачка 

 Фондови министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се дају 

кроз пројектно 

финансирање 

 Донације 
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Формирање НВО ЦЕНТРА (Центар 

би обухватио организације активне у 

области заштите животне средине и 
еколошком образовању).   

*детаљан опис активности 2.5. 

Организације 

цивилног друштва 

Град Чачак 

2023. године Буџет Града Чачка 

 Фондови министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се дају 

кроз пројектно 
финансирање Донације. 

Број 

укључених 

организација, 

број 

појединачних 

активности 
Центра... 

 

Осмишљавање и израда пројеката 

уређења и креирања нових простора 

погодних за неформално образовање 

свих грађана у функцији заштите 
животне средине. 

Град Чачак, 

Образовне 

установе, јавне 

установе, 

Организације 
цивилног друштва 

2026.године Буџет Града Чачка 

 Фондови министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се дају 

кроз пројектно 
финансирање 

 Донације 

Број 

осмишљених 

пројеката, број 

потенцијалних 

нових простора 

за неформално 

образовање 

 

 

Специфични циљ: 3. Унапређење и развој ефикасног информационог система у области заштите животне 

средине. 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна 

институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски 

рок  

Извор 

финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  
Напомена  

Ажурирање секције на сајту Града 

Чачка посвећене заштити животне 

средине; ажурирање података и 

убацивање релевантних 

информација о стању животне 

средине по областима 

Градска управа 

Града Чачка 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

Број релевантних 

информација, број 

посета сајту, 

прегледа... 

 

Формирање јединственог 

информационог система (сајта) 

који ће садржати податке о 

установама и организацијама 

активним у области животне 

средине, актуелне вести, најаве 

активности и податке о 

реализованим активностима у овој 

области 

Служба за заштиту 

животне средине 

Града Чачка 

2021. 

године 

Буџет Града 

Чачка 

Формиран 

информациони 

систем, број унетих 

података, вести, број 

обухваћених установа 

и организација...  

 

Одржавање семинара и обука на 

тему ажурирања и одржавања 

интернет страница и информисања 

јавности путем интернета, за 

представнике установа и 

организација активних у областима 

заштите животне средине 

Факултет техничких 

наука Чачак 

Невладине 

организације 

Стална 

активност 

Буџет Града 

Чачка 

 Фондови 

министарстава, 

страних амбасада 

и организација 

који се дају кроз 

пројектно 

финансирање 

 Донације 

Број реализованих 

семинара,  обука, 

предавања, радионица. 

Број учесника, 

укључених установа и 

организација. 
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Специфични циљ: 4. Стварање услова за континуирано стицање знања, развијање интересовања, ставова 

и адекватног понашања према животној средини код свих грађана. 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна 

институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски рок  Извор финансирања  
Индикатори за праћење 

програма  
Напомена  

Реализација традиционалне 

манифестације „Велика 

планинска трка“ у циљу 

промоције локалних природних 

вредности и значаја њихове 
заштите и очувања 

Планинарско 

друштво „Каблар“ 

Туристичка 
организација Чачак 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка Број учесника сваке 

појединачне 

манифестације, програм 

манифестације... 

 

Осмишљавање и одржавање 

јавних тематских манифестација 

о заштити и унапређењу животне 

средине које укључују већи број 

установа, организација и грађана 

(скупови, трибине, кампање, 

радионице...) ;  осмишљавање и 

успостаљање традиционалних 

манифестација на тему заштите 
животне средине 

 

Град Чачак, 

Образовне, јавне 

установе, 

невладине 

организације, 
неформалне групе 

  

Стална 

активност – 

сваке наредне 

године након 

прве 

реализације за 

оне 

манифестације 

које прерасту у 

традиционалне
. 

Буџет Града Чачка 

 Фондови 

министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се 

дају кроз пројектно 

финансирање 
Донације 

 Спонзорства. 

Број осмишљених и 

реализованх 

манифестација, број 

укључених установа, 

организација, група, 

број укључених грађана, 

број успостављених 

традиционалних 

манифестација... 

 

Одржавање традиционалне 

манифестације „Уметност и 
папир“ . 

Центар за визуелна 

истраживања 

„Круг“ у сарадњи 
Град Чачак 

 Дом културе 
Чачак 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка 

 Фондови 

министарстава РС 

Спонзорства 

Број учесника, број 

реализованих трибина и 

предавања, број 

излагача, изложених 
радова, посетилаца.... 

 

Обележавање датума из 

еколошког календара путем 

јавних кампања, трибина и 

других прикладних активности 

(сакупљање секундарних 

сировина, озелењавање простора, 

...) које су намењене свим 

грађанима  (осмишљавање 

манифестације, припрема и 
реализација) 

 

Град Чачак, 

Образовне, јавне 

установе, 

невладине 

организације, 
неформалне групе 

 Од 2023. 

постаје 

стална 
активност  

Буџет Града Чачка 

 Фондови 

министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се 

дају кроз пројектно 

финансирање 
Донације 

 Спонзорства. 

Број обележених датума 

током године, број 

реализoваних трибина, 

кампања, и др. 

активности. Број 

учесника појединачних 

манифестација, број 

уључених установа и 

организација... 

 

Промоција  значаја очувања 

животне средине путем 

промотивних спотова, кратког 

филма, музичких нумера, 

реклама на интернет 

презентацијама, у медијима 

(радио, ТВ, новине) и других 

материјала, као и дистрибуција 
истих 

 

Град Чачак, 

Образовне, јавне 

установе, 

невладине 

организације, 
неформалне групе 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка 

 Фондови 

министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се 

дају кроз пројектно 

финансирање 
Донације 

 Спонзорства. 

Број дистрибуираних 

и/или емитованих 

садржаја и материјала 

током године, број 

укључених установа и 

организација, број 

потенцијалних 

корисника – домет 

дистрибуираних 
садржаја...  

 

Промоција активности 

организација цивилног друштва 

са територије града Чачка у 

области заштите животне 

средине и одрживог развоја, 

широј јавности путем кампања, 

трибина, медија, реклама и 

других промотивних активности, 

у циљу укључивања јавности у 

активности НВО сектора 

Организације 

цивилног друштва 

2027. године Буџет Града Чачка 

 Фондови 

министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се 

дају кроз пројектно 

финансирање 

Донације 

 Спонзорства 

Број и врста 

реализованих 

промотивних 

активности, број 

промовисаних НВО и 

активности, број 

корисника – грађана 

којима су активности 
представљене... 
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Специфични циљ: 5. Подстицање и повећање информисаности јавности о темама из области заштите и 

унапређења животне средине, путем локалних електронских и штампаних медија. 

 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна 

институција/ 
Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски 

рок  
Извор финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  
Напомена  

Издавање „Еколошког 

листа“  - часописа у коме 

је сумиран годишњи 

преглед активности 

образовних установа и 

других установа и 

организација које се баве 

заштитом животне 

средине. Повећање 
тиража. 

ОШ Танаско Рајић Стална 

активност 

Буџет Града Чачка Број страна, број 

текстова/репортажа, 

број укључених 

установа, 

организација, 
годишњи тираж... 

 

Увођење посебне рубрике 

- еколошке стране у 

локалне штампане и 
електронске медије.   

Локални медији – 

штампани и 
електронски 

2021. година Буџет Града Чачка, 

фондови 

министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се 

дају кроз пројектно 

финансирање, 
спонзорства. 

Број медија који су 

увели еколошку 

страну, број 

објављених 

текстова, 

информација по 

страни на месечном 
(годињем) нивоу... 

 

Креирање и емитовање 

образовних, 

информативних и других 

емисија и репортажа о 

стању и заштити животне 

средине на локалном 

нивоу. Развој 

континуираног 

извештавања о актуелним 

темама из ове области у 
информативном програму. 

Локални 

електронски медији - 
телевизије 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка, 

фондови 

министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се 

дају кроз пројектно 

финансирање, 

донације, 
спонзорства. 

 

 

 

Број медијских 

садржаја на ову 

тему, емитованих на 

месечном, 

годишњем нивоу, 

број укључених 

медија, број 

обрађених тема, 

саговорника, 

укључених 
институција... 

 

Организовање 

периодичних (на 4 или 6 

месеци) конференција за 

медије, у циљу 

извештавања о стању свих 

аспеката животне средине 

на територији града Чачка 

као и о најактуелнијим 

информацијама из ове 

области. 

Град Чачак – Служба 

за заштиту животне 

средине у 

организацији са 

релевантним 

установама (Завод за 

јавно здравље, ЈКП 

Комуналац, ТОЧ...). 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка Број организованих 

конференција током 

године, број 

присутних медија, 

укључених установа 

у извештавање, број 

емитованих  

медијских садржаја 

на основу одржаних 

конференција...  
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Специфични циљ: 6. Унапређење васпитно образовног рада у предшколским и школским установама у 

области заштите животне средине.  

 

 

 

Активности/ Мера  

Надлежна институција/ 

Установа/ 

Предузеће/Носилац 

активности  

Временски 

рок  
Извор финансирања  

Индикатори за 

праћење програма  
Напомена  

Организовање семинара и 

стручних скупова о темама 

из области заштите 

животне средине за 

наставни кадар свих нивоа 

образовања у циљу 

њиховог информисања и 

укључивања нових тема у 

наставне и ваннаставне 

активности. 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању у сарадњи 

са релевантним 

установама и 

организацијама за 

посебне области 
животне средине. 

Стална 

активност 

Буџет Града Чачка, 

фондови 

министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се 

дају кроз пројектно 

финансирање, 
донације.  

Број одржаних 

семинара, стручних 

скупова, број 

учесника, обрађених 

тема, начин примене 

стеченог знања у 

васпитно-
образовном раду... 

 

Модернизација и 

опремање кабинета за 

извођене наставе 

биологије и екологије у 

основним и средњим 

школама, новим 

наставним средствима и 
радним материјалима. 

Образовне установе 

(основне и средње 

школе). 

 2025. година Буџет Града Чачка, 

фондови 

министарстава, 

страних амбасада и 

организација који се 

дају кроз пројектно 

финансирање, 

донације, 
спонзорства. 

Број кабинета у 

којима је извршена 

модернизација, број 

и врста набављених 

наставних средстава 

и радних материјала. 

Број обухваћених 

школа, број 

корисника 
(ученика)... 

 

 

 

     

Израда јединственог 

годишњег програма 

редовних ваншколских 

активности - школе у 

природи,  еколошки 

излети... за све нивое 

образовања (предшколско, 

основно и средње). 

Образовне установе, 

стручни активи 

2022. године Буџет Града Чачка Израђен годишњи 

програм за све нивое 
образовања 

 

Увођење еколошких 

патрола/редара у школску 

праксу. Израда и усвајање 

планова реализације и 
реализација.    

**детаљан опис 

активности 6.4. 

Основне и средње 

школе. 

2023. године Буџет Града Чачка. Број школа у којима 

су уведене еколошке 

патроле. Број 

укључених ученика 
...  

 

      

 

*Опис активности 2.5. - НВО Центар би требало да обухвати организације које су активне у области заштите 

животне средине и еколошком образовању, осим тога могу се укључити и спортска удружења и 

организације које промовишу здраве стилове живота. Суштина је да се простор који није у функцији 

а који је у власништву Града Чачка, искористи у циљу јачања институционалних капацитета за 

неформално образовање у области заштите животне средине.  Центар је замишљен тако да се у једном 
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простору окупи више невладиних организација. Организације би у Центру имале обезбеђен простор 

(канцеларију) и покривене комуналне трошкове (вода, струја) а имале би обавезу да део својих 

активности реализују у просторијама Центра као и да буду доступне заинтересованим грађанима у 

оквиру утврђеног радног времена Центра (пружању информација, укључивање грађана у активности, 

сарадња са другим установама и организацијама и тд.). 

**Опис активности 4.6. – Еколошку патролу би чинили  еко редари, ученици који би требало да воде рачуна 

о одређеним аспектима заштите животне средине током радних дана у школи. Ту се пре свега мисли 

на уштеду природних ресурса (воде, струје и других енергената – нпр. затварање славина, гашење 

непотребног осветљења, проветравање просторија итд.), праћење ефикасности примарне селекције и 

рада рециклажних дворишта ако постоје итд. У циљу што ефикаснијег рада еколошких патрола свака 

школска установа која се одлучи за увођење ових патрола, требало би да осмисли и напише план рада 

у коме би биле наведене све обавезе и активности редара. Такође у зависности од величине школе и 

броја ученика, свака школа би утврдила колико би ученика дневно или по смени обављало овај посао, 

да ли у сарадњи или не са дежурним ученицима итд. 

Овај програм објавити у „Службеном листу Града Чачка“ 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

279. 

На основу члана 30. став. 6. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник 

РС“, број 18/2010 и 101/2017 ), у вези члана 2. и 3. Правилника о критеријумима за утврђивање мањег, 

односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу („Службени гласник РС“, број 44/2011) и 

члана 25. став 3. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015,  

26/2016 и 11/2018), 

Скупштина града Чачка,  на седници одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године,  донела је           

РЕШЕЊЕ   

О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

I Утврђује се да васпитнe групе могу имати већи број деце од Законом утврђеног броја и то: 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ„ ЧАЧАК 

  Због немогућности да, према исказаним потребама родитеља, сва деца буду обухваћена васпитно 

образовним радом, у складу са нормативом о броју деце у васпитним групама утврђеним Законом, већи број 

деце, утврђује се у следећим васпитним групама: 

I У целодневном трајању: 

ВРТИЋ “СУНЦЕ“ 

Број деце у групама у вртићу „Сунце“ је преко прописаног норматива у старијим јасленим групама  

3,1 %, млађе вртићске групе 2,5%, средња вртићска група  имају број деце испод норматива 2.1 % због 

просторних услова, старије вртићске групе  12,5% . Припремне предшколске групе у целодневном боравку 

имају 21,2 деце преко прописаног норматива. Припремне предшколске групе у четворочасовном трајању 

имају испод норматива  42,3%. 

Детаљан приказ броја деце и одступање по групама у вртићу „Сунце“   
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Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Рб. Група Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа јаслена 

група 

12 12 2 14 2 

2. Старија јаслена 

група 

17 16 3 19 2 

3. Старија јаслена 

група 

16 16 3 19 3 

 

Вртићске групе – узраст од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа вртићска 

група 

22 20 4 24 2 

2. Млађа вртићска 

група 

19 20 4 24 5 

3. Средња вртићска 

група 

24 24 5 29 5 

4. Средња вртићска 

група 

24 24 5 29 5 

5. Средња вртићска 

група 

24 24 5 29 5 

6. Средња вртићска 

група 

22 24 5 29 7 

7. Старија вртићска 

група 

27 24 5 29 2 

 

Припремне предшколске групе – узраст од  5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број деце 

у групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

31 26 5 31 / 

2. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

32 26 5 31 / 

3. Припремни предшколски 

група 

/четворочасовни/ 

15 26 5 31  

 

ВРТИЋ „БАМБИ“ 

Број деце у групама у вртићу „Бамби“ је у складу са прописаним нормативом, осим старијих 

вртићских група где број деце прелази за 22,9 прописани норматив и у припремно предшколским групама 

где број деце прелази за 26,9 прописани норматив.  

Детаљан приказ броја деце и одступање по групама у вртићу „Бамби“  
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Јаслене групе – узраст од 1 до 3 године 

Рб. Узраст Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 20% Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа јаслена група 12 12 2 14 2 

2. Млађа јаслена група 12 12 2 14 2 

3. Старија јаслена група 16 16 3 19 3 

4. Старија јаслена група 16 16 3 19 3 

 

Вртићске групе – узраст од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у групи Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа вртићска група 20 20 4 24 4 

2. Млађа вртићска група 19 20 4 24 5 

3. Старија вртићска  група 29 24 5 29 / 

4. Старија вртићска  група 30 24 5 29 / 

 

Припремне предшколске групе – узраст од 5,5 до 6,5 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

33 26 5 31 / 

 

ВРТИЋ “НЕВЕН“ 

Број деце у групама у вртићу „Невен“ је преко прописаног норматива у свим вртићским групама креће  од 

10 до 38,5%. Јаслена група је у складу са нормативом. 

Детаљан приказ броја деце и одступање по групама у вртићу „Невен“   

Јаслене групе- узраст деце  од 1 до 3 године 

Рб. Узраст Број деце 

у групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце 

са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Старија јаслена група 16 16 3 19 3 

 

Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа  вртићска група 22 20 4 24 2 

2. Средња вртићска група 25 24 5 29 4 

3. Старија вртићска  група 28 24 5 29 1 
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Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број 

деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце 

са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

36 26 5 31 / 

 

ВРТИЋ „РАДОСТ 1“ 

Број деце у групама у вртићу „Радост 1“ је преко прописаног норматива само  у млађој вртићској 

групи 10% и у старијој вртићској групи 8,3%. 

Детаљан приказ броја деце и одступање по групама у вртићу „Радост 1“ Вртићске групе – узраст 

деце од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број 

деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце 

са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа  вртићска група 22 20 4 24 2 

2. Средња вртићска група 24 24 5 29 5 

3. Старија вртићска  група 26 24 5 29 3 

 

Припремне предшколске групе- узраст деце од  5,5 до 6,5 

Рб. Група /време трајања програма Број деце 

у групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Припремна предшколска група  

/целодневни боравак/ 

26 26 5 31 5 

 

ВРТИЋ „РАДОСТ 2“ 

Број деце у групама у вртићу „Радост 2“ је преко прописаног норматива у припремној предшколској 

групи 11,5%, у свим осталим вртићским групама и у јасленој групи је у складу са прописаним нормативом. 

Детаљан приказ броја деце и одступање по групама у вртићу „Радост 2“  

Јаслене групе – узраст деце од 1 до 3 године 

Рб. Узраст Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа јаслена група 12 12 2 14 2 

2. Млађа јаслена група 12 12 2 14 2 

3. Старија јаслена група 16 16 3 19 3 

4. Старија јаслена група 16 16 3 19 3 

 

Вртићске групе- узраст деце  од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Средња вртићска група 24 24 5 29 5 
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Припремне предшколске групе- узраст деце од  5,5 до 6,5 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број 

деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

29 26 5 31 2 

 

ВРТИЋ „БОШКО БУХА“ 

Број деце у вртићу „Бошко Буха“ је преко норматива у млађој вртићској групи 10%, у припремној 

предшколској групи  11,5%, све остале вртићске групе и  јаслене групе су у складу са нормативом. Припремне 

предшколске групе у четворочасовном трајању имају испод прописаног норматива.  

Детаљан приказ броја деце и одступање по групама у вртићу „Бошко Буха“   

Јаслене групе- узраст деце  од 1 до 3 године 

Рб. Узраст Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа јаслена група 12 12 2 14 2 

2. Старија јаслена група 16 16 3 19 3 

Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа вртићска група 22 20 4 24 2 

2. Средња вртићска група 24 24 5 29 5 

3. Старија вртићска  група 24 24 5 29 5 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце 

са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

29 26 5 31 2 

2. Припремна предшколска 

група  

/четворочасовни/ 

15 26 5 31  

 

ВРТИЋ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ 

Број деце у вртићу „Надежда Петровић“  је преко норматива у млађим вртићским групама 1%, у једној 

старија вртићска група 4,2%, припремна предшколска група у целодневном боравку 7,7%. Број деце у  

припремној  предшколској групи у четворочасовном трајању је испод норматива. Средње вртићске групе, 

једна старија вртићска група и све јаслене групе су у складу са нормативом. 

Детаљан приказ броја деце и одступање по групама у вртићу „Надежда Петровић“    
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Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Рб. Група Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа јаслена група 12 12 2 14 2 

2. Млађа јаслена група 12 12 2 14 2 

3. Старија јаслена група 16 16 3 19 3 

4. Старија јаслена група 16 16 3 19 3 

 

Вртићске групе – узраст од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа вртићска група 22 20 4 24 2 

2. Млађа вртићска група 22 20 4 24 2 

3. Средња вртићска група 24 24 5 29 5 

4. Средња вртићска група 24 24 5 29 5 

5. Старија вртићска група 25 24 5 29 4 

6. Старија вртићска група 24 24 5 29 5 

 

Припремне предшколске групе – узраст од  5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

28 26 5 31 3 

2. Припремна предшколска 

група  

/четворочасовни/ 

15 26 5 31  

 

ВРТИЋ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ 

Број деце у вртићу „Мајски цвет“ у јасленим групама и средњим вртићским групама је у складу са 

нормативом. У млађим  вртићским групама је изнад норматива до 15%. Припремна предшколска група има 

преко норматива 19%. Старије вртићске групе имају мањи број деце од предвиђеног норматива због 

просторних услова и деце којој је потребна додатна подршка. 

Детаљан приказ броја деце и одступање по групама у вртићу „Мајски цвет“ 

 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Рб. Група Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа јаслена група 12 12 2 14 2 

2. Млађа јаслена група 12 12 2 14 2 

3. Старија јаслена група 16 16 3 19 3 

4. Старија јаслена група 16 16 3 19 3 
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Вртићске групе – узраст од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Млађа вртићска група 23 20 4 24 1 

2. Средња вртићска група 24 24 5 29 5 

3. Средња вртићска група 24 24 5 29 5 

4. Старија вртићска група 22 24 5 29 7 

5. Старија вртићска група 22 24 5 29 7 

 

Припремне предшколске групе – узраст од  5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број деце у 

групи 

Норматив Увећање 

20% 

Број деце са 

увећањем 

Могуће 

примити 

1. Припремна предшколска 

група  

/целодневни боравак/ 

31 26 5 31 / 

      

          Због немогућности да, према исказаним потребама родитеља, сва деца буду обухваћена васпитно 

образовним радом, на основу чл. 30 ст.5. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гл. РС“ бр. 

18/10 и 101/17) и чл. 2. Правилника о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја 

који се уписује у васпитну групу („Сл. гл. РС“, бр. 44/11) у Предшколској установи „Моје детињство“ Чачак 

утврђује се 20% већи број деце од деце који се уписује у васпитну групу за 2018/19. годину, у складу са 

критеријумима које прописује министар, у следећим васпитним групама.   

 

I У целодневном трајању: 

ВРТИЋ“МАЛИ КАПЕТАН“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Рб. Група Број уписане деце норматив Увећање 20% Број деце у групи 

1. Млађа јаслена група 12 12 2 14 

2. Млађа јаслена група 12 12 2 14 

3. Млађа јаслена група 12 12 2            14 

4. Старија јаслена група 16 16 3            19 

5. Старија јаслена група 16 16 3            19 

6. Старија јаслена група 16 16 3           19 
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Вртићске групе – узраст од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број уписане 

деце 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Млађа вртићска група 24 20 4 24 

2. Млађа вртићска група 24 20 4 24 

3. Млађа вртићска група 24 20 4 24 

4. Средња вртићска група 28 24 4 28 

5. Средња вртићска група 28        24 4 28 

6. Средња вртићска група 28        24 4 28 

7. Старија вртићска група 29 24 5 29 

8. Старија вртићска група 29 24 5 29 

9. Старија вртићска група 29 24 5 29 

 

Припремне предшколске групе – узраст од  5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

31 26 5 31 

2. Припремна предшколска 

група  

31 26 5 31 

3. Припремна предшколска 

група 

31 26 5 31 

 

ВРТИЋ „ЛЕПТИРИЋ“ 

Вртићске групе – узраст од 3 до 5,5 година 

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Млађа вртићска група 24 20 4 24 

2. Средња вртићска група 28           24 5 29 

3. Старија вртићска група 29 24 5 29 

 

Припремне предшколске групе – узраст од 5,5 до 6,5 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

31 26 5 31 

 

ВРТИЋ “КОЛИБРИ“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Старија јаслена група              19 16 3 19 
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Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Млађа  вртићска група 24 20 4 24 

2. Средња вртићска група 28              24 4  28         

3. Старија вртићска група  29 24 5 29 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

31 26 5 31 

 

ВРТИЋ „БИСЕРИ“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Млађа  јаслена група              14            12             2             14 

2. Старија јаслена група             19 16 3 19 

 

Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Млађа вртићска група 24 20 4            24 

2. Старија вртићска група 29 24              5            29 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

31 26 5 31 

 

ВРТИЋ „МЛАДОСТ“ 

Јаслене групе – узраст деце од 1 до 3 године 

Рб. Узраст Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Млађа јаслена група 14 12 2 14 

2. Старија јаслена група 19 16 3 19 
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Вртићске групе- узраст деце  од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Млађа вртићска група 24 20 4 24 

2. Средња вртићска група 28 24 4 28 

3. Средња вртићска група 28 24 4 28 

4. Старија вртићска  група 29 24 5 29 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Рб. Група/време трајања програма Број деце 

у групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска група  30 26 4 30 

 

ВРТИЋ „ДЕЧЈИ ГАЈ“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Старија јаслена група             19 16 3 19 

 

Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Млађа вртићска група 24 20 4 24 

2. Средња вртићска група 29 24 5 29 

3. Старија вртићска  група 29 24 5 29 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Рб. Група  Број деце у групи норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

31 26 5 31 

 

ВРТИЋ „ПОЛЕТАРАЦ“ 

Вртићске групе – узраст од 3 до 5,5 година 

Рб. Група  Број деце у групи норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Млађа вртићска група 24 20 4 24 

2. Средња вртићска група 29          24 5 29 

3. Старија вртићска група 29 24 5 29 
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Припремне предшколске групе – узраст од 5,5 до 6,5 

Рб. Група  Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Припремна 

предшколска група  

31 26 5 31 

 

ВРТИЋ „БУБАМАРА“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Старија јаслена група             19          16 3 19 

 

Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број 

деце у групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Мешовита вртићска група 24 20 4           24 

2. Мешовита вртићска група 24 20 4           24 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Рб Група  Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група 

30 26 4 30 

 

ВРТИЋ „ЂУРЂЕВАК“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Р.б Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Старија јаслена група             19          16 3 19 

 

Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Мешовита вртићска група 24 20 4 24 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група 

30 26 4 30 
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ВРТИЋ „ЗВОНЧИЦА“ 

Јаслене групе – узраст деце од 1 до 3 године 

Рб. Узраст Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Млађа јаслена група 14 12 2 14 

2. Старија јаслена група 19 16 3 19 

 

Вртићске групе- узраст деце  од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Млађа вртићска група 24 20 4 24 

2. Средња вртићска група 29 24 5 29 

3. Старија вртићска  група 29 24 5 29 

4. Мешовита вртићска група 24 20 4 24 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Рб. Група /време трајања 

програма 

Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  

30         26 4 30 

 

ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Старија јаслена група             19           16 3 19 

 

Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Рб. Група Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Мешовита вртићска група 24       20 4 24 

2. Мешовита вртићска група 24       20 4 24 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Рб. Група  Број деце у 

групи 

норматив Увећање 20% Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група 

30       26 4 30 
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“, ЧАЧАК 

   Због немогућности да, према исказаним потребама родитеља, сва деца буду обухваћена васпитно 

образовним радом, у складу са нормативом о броју деце у васпитним групама утврђеним Законом, већи број 

деце, утврђује се у следећим васпитним групама, у целодневном програму: 

 

ВРТИЋ“МАЛИ КАПЕТАН“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Р.бр. Група 

Број 

уписане 

деце 

Норматив Увећање 20% 
Број деце у 

групи 

1.  Млађа јаслена група 14 12 2 14 

2.  Млађа јаслена група 14 12 2 14 

3.  Млађа јаслена група 14 12 2 14 

4.  Старија јаслена група 19 16 3 19 

5.  Старија јаслена група 19 16 3 19 

6.  Старија јаслена група 19 16 3 19 

 

Вртићске групе – узраст од 3 до 5,5 година  

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Млађа вртићска група 24 20 4 24 

2.  Млађа вртићска група 24 20 4 24 

3.  Млађа вртићска група 24 20 4 24 

4.  Средња вртићска група 27 24 5 29 

5.  Средња вртићска група 27 24 5 29 

6.  Средња вртићска група 27 24 5 29 

7.  Старија вртићска група 29 24 5 29 

8.  Старија вртићска група 29 24 5 29 

9.  Старија вртићска група 29 24 5 29 

 

Припремне предшколске групе – узраст од  5,5 до 6,5 година 

Р.бр. 
Група /време трајања 

програма 

Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце 

у групи 

1.  Припремна предшколска 

група  
31 26 5 31 

2.  Припремна предшколска 

група  
31 26 5 31 

3.  Припремна предшколска 

група 
31 26 5 31 
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ВРТИЋ „ЛЕПТИРИЋ“ 

Вртићске групе – узраст од 3 до 5,5 година 

Р.бр. Узраст 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Млађа вртићска група 24 20 4 24 

2.  Средња вртићска група 28 24 5 29 

3.  Старија вртићска група 29 24 5 29 

 

Припремне предшколске групе – узраст од 5,5 до 6,5 

Р.бр. 
Група /време трајања 

програма 

Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  
31 26 5 31 

 

ВРТИЋ “КОЛИБРИ“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Старија јаслена група  19 16 3 19 

 

Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Млађа  вртићска група 24 20 4 24 

2.  Средња вртићска група 27 24 5 29 

3.  Старија вртићска група  29 24 5 29 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Р.бр. 
Група /време трајања 

програма 

Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Припремна предшколска 

група  
31 26 5 31 

 

ВРТИЋ „БИСЕРИ“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Р.бр. Група 

Број 

уписане 

деце 

Норматив Увећање 20% 
Број деце у 

групи 

1.  Млађа  јаслена група  14 12 2 14 

2.  Старија јаслена група 19 16 3 19 
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Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

 

Р.бр. 
Група 

Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Средња вртићска група 27 24 5 29 

2.  Старија вртићска група 29 24 5 29 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Р.бр. 
Група /време трајања 

програма 

Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  31 26 5 31 

 

ВРТИЋ „МЛАДОСТ“ 

Јаслене групе – узраст деце од 1 до 3 године 

Р.бр. Узраст 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Млађа јаслена група 14 12 2 14 

2.  Старија јаслена група 19 16 3 19 

 

Вртићске групе- узраст деце  од 3 до 5,5 година  

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Млађа вртићска група 
24 20 4 24 

2.  Млађа вртићска група 
24 20 4 24 

3.  Средња вртићска група 
28 24 5 31 

4.  Старија вртићска  група 
29 24 5 31 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  30 26 5 31 
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ВРТИЋ „ДЕЧЈИ ГАЈ“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце 

у групи 

1. Старија јаслена група 19 16 3 19 

 

Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Млађа вртићска група 24 20 4 24 

2.  Средња вртићска група 29 24 5 29 

3.  Старија вртићска  група 29 24 5 29 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Припремна предшколска 

група  
31 26 5 31 

 

ВРТИЋ „ПОЛЕТАРАЦ“ 

Вртићске групе – узраст од 3 до 5,5 година 

Р.бр. Узраст 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Млађа вртићска група 24 20 4 24 

2.  Средња вртићска група 26 24 5 29 

3.  Старија вртићска група 29 24 5 29 

 

Припремне предшколске групе – узраст од 5,5 до 6,5 

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив Увећање 20% 

Број деце у 

групи 

1.  Припремна предшколска 

група  
31 26 5 31 

 

ВРТИЋ „БУБАМАРА“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце 

у групи 

1.  
Старија јаслена група 19 16 3 19 
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Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце у 

групи 

1.  Мешовита вртићска група 24 20 4 24 

2.  Мешовита вртићска група 24 20 4 24 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група –мешовита  
24 20 4 24 

 

ВРТИЋ „ЂУРЂЕВАК“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце 

у групи 

1. Старија јаслена група 19 16 3 19 

 

Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце у 

групи 

1.  Мешовита вртићска група 24 20 4 24 

2.  Мешовита вртићска група 24 20 4 24 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Р.бр. 
Група /време трајања 

програма 

Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група –мешовита 24 20 4 24 

 

ВРТИЋ „ЗВОНЧИЦА“ 

Јаслене групе – узраст деце од 1 до 3 године 

Р.бр. Узраст 
Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце у 

групи 

1.  Млађа јаслена група 14 12 2 14 

2.  Старија јаслена група 19 16 3 19 
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Вртићске групе- узраст деце  од 3 до 5,5 година  

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце у 

групи 

1.  Млађа вртићска група 
24 20 4 24 

2.  Средња вртићска група 29 24 5 29 

3.  Старија вртићска  група 
29 24 5 29 

4.  Мешовита вртићска група 24 20 4 24 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Р.бр. 
Група /време трајања 

програма 

Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група  
27 26 5 31 

 

 

 
    

 

ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА“ 

Јаслене групе- узраст  од 1 до 3 године 

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце у 

групи 

1. Старија јаслена група 19 16 3 19 

 

Вртићске групе – узраст деце од 3 до 5,5 година  

Р.б. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце у 

групи 

1.  Мешовита вртићска група 24 20 4 24 

2.  Мешовита вртићска група 24 20 4 24 

 

Припремне предшколске групе – узраст деце од 5,5 до 6,5 година 

Р.бр. Група 
Број уписане 

деце 
Норматив 

Увећање 

20% 

Број деце у 

групи 

1. Припремна предшколска 

група –мешовита  24 20 4 24 
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II У полудневном трајању - програм кратког 

трајања: 

ОШ „Владислкав Петковић Дис“ -  мешовита 

група /2 групе/ - 39 

III Припремни предшколски програм у 

полудневном трајању 

У седишту                      

1. Лептирић  /1 група/    17 деце      

2. Колибри   /2 групе/    30 деце        

3. Младост   /2 групе/     34 деце         

4. Дечји гај   /1 група/     6  деце             

5. Звончица  /1 група/     9 деце 

Ван седишта:  

1. Љубић село  /1 група/         8 

2. Прељина /1 група/              15      

3. Прислоница  /1 група/        7        

4. Бресница  /1 група/            14        

5. Вујетинци /1 група/            5       

6. Мојсиње /1 група/              7     

7. Катрга /1 група/                  9     

8. Слатина /1 група/               9 

9. Качулице /1 група/             6  

10. Остра  /1 група/                   5 

 11. Вујетинци 1група              5 

IV посебан програм кратког трајања – 4 пута 

седмично у трајању од 2 сата  

Вртић „Мали капетан“, 1 група, мешовита: 24 деце   

* * * 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

280. 

На основу чл. 27. ст. 10. Закона о јавној 

својини ( „Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 и 

113/2017), и чл. 63. ст. 1. т. 19а Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 

15/2015, 26/2016 и 11/2018), 

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године донела је  

РЕШЕЊЕ    

о прибављању у јавну својину  изградњом дела 

улице Љубић поље 2 са потребним  

инфраструктурним водовима  на к.п. бр. 783/11 

КО Коњевићи  

I 

 ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града 

Чачка, изградњом, део улице Љубић поље 2, почев 

од магистрале – обилазнице, дужине 373,42 м са 

потребним инфраструктурним водовима на к.п. бр. 

783/11 КО Коњевићи, за потребе индустријске 

зоне „Коњевићи“.  

II 

Пројектантска вредност за изградњу улице 

заједно са потребним инфраструктурним 

водовима  износи 32,1 милиона динара са ПДВ-ом 

и  обезбеђена су у буџету града Чачка. 

III 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

281. 

На основу чл. 27. ст. 10. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 и 

113/2017) и чл. 63. став 1. тачка 19а) Статута града 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ  

о прибављању у јавну својину изградњом 

пословног објекта – надстрешнице за 

експерименталну производњу компоста 

(хумуса) приземне спратности 

I 

 ПРИБАВЉА СЕ  у јавну својину изградњом 

пословни објекат -  надстрешница за 

експерименталну производњу компоста (хумуса), 

приземне спратности, бруто површине 554,31 м2 на 
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кп. бр. 5682/1  КО Чачак, за потребе ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак, чија је пројектантска вредност 8,4 

милиона динара. 

II 

  Средства за изградњу су обезбеђена кроз 

Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину. 

III 

              Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“.   

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

282. 

На основу чл. 27. ст. 10. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 и 

113/2017), чл. 3. ст. 1. т. 1. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), 

члана 11. став 2. и 3. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Сл. лист града Чачка“ број 05/16) и чл. 

63. ст. 1. т. 19а Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 

26/2016 и 11/2018), 

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године донела је  

РЕШЕЊЕ    

I 

 ПРИСТУПА СЕ прибављању у јавну 

својину града Чачка непосредном погодбом по 

тржишној цени део непокретности – земљишта 

ближе описано као к.п. бр. 5728/1 КО Чачак, у 

површини од око 200 м2. 

II 

  Поступак располагања спровешће 

Комисија за грађевинско земљиште. 

 

III 

Скупштина града Чачка, по спроведеном 

поступку Комисије за грађевинско земљиште 

одлучиће о прибављању у јавну својину. 

IV 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

283. 

На основу члана 63. став 1. тачка 39. и 

члана 101. Статута града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 

26/2016 и 11/2018) и члана 65. и 89. Пословника о 

раду Скупштине града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ број 11/2017), 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ДВА 

ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

НАЗИВА УЛИЦА 

I 

Разрешавају се: 

- Горан Давидовић, и  

- Владимир Ранитовић  

дужности чланова Комисије за одређивање назива 

улица. 

II 

Бирају  се: 

- Душко Савић, представник грађана, кога 

је предложила Одборничка група Двери за спас 

Чачка – Бошко Обрадовић 

- Радивоје Домановић, представник 

грађана, кога је предложила Одборничка група 

Нова Србија 

за чланове Комисије за одређивање назива улица. 
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III 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

х х х 

 Решење доставити: разрешеним и 

именованим члановима, Комисији за одређивање 

назива улица, а један примерак Решења 

приложити уз записник са седнице Скупштине од 

11, 12. и 13. јула 2018. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

284. 

На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и  

члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 

15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

1. Петру Домановићу, доктору техничких наука 

из Чачка, престаје дужност вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа за 

одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ 

Чачак. 

2. Решење објавити у „Службеном листу града 

Чачка“ . 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

285. 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и  

члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 

15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

1. Именује се Петар Домановић, доктор 

техничких наука из Чачка, за директора 

Јавног комуналног предузећа за 

одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ 

Чачак, на период од четири године. 

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року 

од 8 (осам) дана од дана објављивања овог 

решења у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

3. Ово решење је коначно. 

4. Решење са образложењем објавити у 

„Службеном гласнику Републике Србије, 

„Службеном листу града Чачка“ и  на 

интернет страници града Чачка. 

Образложење 

Законом о јавним предузећима, чланом 24. 

став 3.  прописано је да директора јавног предузећа 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе 

именује орган одређен статутом јединице локалне 

самоуправе, на период од четири године, на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

Статутом града Чачка, чланом 63. став 1. 

тачка 11. прописано је да Скупштина града 

именује директоре јавних предузећа чији је 

оснивач у складу са законом. 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 15. и 16. маја 2018. године,  донела је 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног комуналног предузећа за 

одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, 

чији је оснивач град Чачак и огласила Јавни 

конкурс за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа за одржавање чистоће и 

пијаца „Комуналац“ Чачак („Службени лист града 

Чачка“ број 8//2018). 

Јавни конкурс објављен је у „Службеном 

гласнику РС“ бр. 39/2018, дневном листу  НДН 

Српски телеграф и на интернет страници града 

Чачка. 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 
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предузећа, коју је именовала Скупштина града 

Чачка („Службени лист града Чачка“ број 19/2016 

и 19/2017). 

 Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа је по истеку рока за 

подношење пријава, констатовала да су на Јавном 

конкурсу за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа за одржавање чистоће и 

пијаца „Комуналац“ Чачак, поднете 2 пријаве и да 

су исте благовремене. На основу увида у доказе о 

испуњености прописаних услова за именовање 

директора приложених уз пријаву кандидата, 

Комисија је на седници одржаној 28. јуна 2018. 

године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. 

Закона о јавним предузећима, саставила списак 

кандидата међу којима се спроводи изборни 

поступак за именовање  директора Јавног 

комуналног предузећа за одржавање чистоће и 

пијаца „Комуналац“ Чачак и то: 

 1. Петар Домановић, доктор техничких наука 

 2. Милоје Војиновић, доктор ветеринарске 

медицине 

  Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа је, примењујући 

мерила утврђена Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа, спровела 

изборни поступак у коме је увидом у податке из 

пријаве, поднету документацију и усменим 

разговором, извршила оцену стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата. 

 На основу спроведеног изборног поступка, у 

складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 

предузећима, Комисија је на седници одржаној 9. 

јула 2018. године, утврдила резултате за кандидате 

и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила Ранг листу кандидата за 

избор директора Јавног комуналног предузећа за  

одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, 

на коју је уврстила кандидате који су испунили 

прописане услове за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за одржавање чистоће и 

пијаца „Комуналац“ Чачак.  

 На основу достављене Ранг листе кандидата 

за избор директора Јавног комуналног предузећа 

за  одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ 

Чачак и Записника о спроведеном изборном 

поступку за избор директора Јавног комуналног 

предузећа за одржавање чистоће и пијаца 

„Комуналац“ Чачак, у складу са чланом 41. став 3. 

Закона о јавним предузећима, утврђен је предлог 

да се за директора Јавног комуналног предузећа за 

одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, 

именује први кандидат са Ранг листе, Петар 

Домановић, доктор техничких наука  из Чачка, на 

период од четири године.  

 Скупштина града Чачка је на основу 

предлога донела Решење о именовању Петра 

Домановића, др техничких наука из Чачка за 

директора Јавног комуналног предузећа за 

одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 286. 

 На основу члана 137. Закона о 

здравственој заштити („Сл. гласник РС“ број 

107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 

57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 

96/2015, 106/2015, 113/2017 - др. закон и 105/2017 

- др. закон), члана 63. став 1. тачка 11а Статута 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 

8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и 

члана 18. Одлуке о оснивању Дома здравља 

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

19/2013 и 6/2014),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК 

I 

 Именују се за чланове Управног одбора 

Дома здравља „Чачак“ Чачак, представници 

оснивача: 

- Милан Милисављевић, професор у пензији,  

- Милош Јанковић, средња стручна спрема, 

- Војкан Шулубурић, доктор медицине, 

специјалиста ортопедије са 

трауматологијом 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 
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 287. 

 На основу члана 139. Закона о 

здравственој заштити („Сл. гласник РС“ број 

107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 

57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 

96/2015, 106/2015, 113/2017 - др. закон и 105/2017 

- др. закон), члана 63. став 1. тачка 11а Статута 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 

8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и 

члана 20. Одлуке о оснивању Дома здравља 

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

19/2013 и 6/2014),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК 

I 

 Именују се за чланове Надзорног одбора 

Дома здравља „Чачак“ Чачак, представници 

оснивача: 

- Мирјана Марковић, економиста 

- Ана Станић Миливојевић, правник 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

288. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“ ЧАЧАК 

I     

 За чланове  Школског одбора ОШ „Филип 

Филиповић“ Чачак именују се: 

Представници запослених: 

1. Ана Јованић, професор енглеског језика 

2. Гордана Матовић, професор разредне наставе 

3. Ивана Димитријевић, професор енглеског језика 

Представници родитеља: 

1. Јелена Чакаревић 

2. Наташа Вујадиновић 

3. Анка Стојковић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Жељко Ласица   

2. Марко Трнавац 

3. Матија Братуљевић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

289. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ ЧАЧАК 

I 

 За чланове  Школског одбора ОШ „Др 

Драгиша Мишовић“ Чачак именују се: 

  Представници запослених: 

1. Богдан Пауновић, библиотекар 

2. Далибор Чукљевић, проф. ТО и информатике 

3. Марија Савковић, проф. разредне наставе 

Представници родитеља: 

1. Ивана Кићановић, проф. енглеског језика 
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2. Драган Ерић, дипл. инж. машинства 

3. Димитрије Розгић, професор 

Представници локалне самоуправе: 

1. Мирјана Луковић 

2. Ивана Вранешевић 

3. Јована Павловић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

290. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„РАТКО МИТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

I     

 За чланове  Школског одбора ОШ „Ратко 

Митровић“ Чачак именују се: 

  Представници запослених: 

1. Милица Јевтић, наставник разредне наставе 

2. Татјана Марковић, наставник разредне наставе 

3. Надица Димић, професор разредне наставе 

Представници родитеља: 

1. Ана Пауновић 

2. Срећко Николић 

3. Сања Милетић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Драго Богдановић 

2. Иван Рвовић 

3. Гордана Крљанац 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

291. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК 

I     

 За чланове  Школског одбора ОШ 

„Милица Павловић“ Чачак именују се:  

 Представници запослених: 

1. Светлана Опарница, професор разредне наставе 

2. Биљана Новковић, дипломирани математичар 

3. Милена Аћимовић, професор разредне наставе 

Представници родитеља: 

1. Горан Давидовић, дипломирани историчар 

2. Велимир Швабић, грађевински техничар 

3. Ана Лукић, економски техничар 

Представници локалне самоуправе: 

1. Марина Бисенић 

2. Радош Драмићанин 

3. Стефан Давидовић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 



Страна 1032 – Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 14. јул 2018. године 

292. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„ВУК КАРАЏИЋ“ ЧАЧАК 

I 

 За чланове  Школског одбора ОШ „Вук 

Караџић“ Чачак именују се: 

  Представници запослених: 

1. Слађана Новичић, професор музичке културе 

2. Небојша Милетић, професор разредне наставе 

3. Марија Вуловић, школски психолог 

Представници родитеља: 

1. Сања Јездимировић, стоматолошка сестра 

2. Милентије Луковић, професор физике 

3. Милица Томић, професор енглеског језика 

Представници локалне самоуправе: 

1. Невена Јелић 

2. Сања Ранковић Илић 

3. Лепосава Видојевић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

293. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„СВЕТИ САВА“  ЧАЧАК 

I     

 За чланове  Школског одбора ОШ „Свети 

Сава“ Чачак именују се: 

  Представници запослених: 

1. Гордана Стојковић, професор разредне наставе 

2. Мирјана Чанчаревић, професор разредне 

наставе 

3. Марија Стевановић, професор математике 

Представници родитеља: 

1. Миладин Плазинић, професионално војно лице 

2. Драган Бисенић, струковни физиотерапеут 

3. Јелена Младеновић, доктор хемијских наука 

Представници локалне самоуправе: 

1. Александар Миловановић  

2. Оливера Милинковић 

3. Нена Бабић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

294. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„ТАНАСКО РАЈИЋ“ ЧАЧАК 

I     

 За чланове  Школског одбора ОШ 

„Танаско Рајић“ Чачак именују се: 
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  Представници запослених: 

1. Зорица Ковачевић, професор разредне наставе 

2. Војин Малетковић, мастер историчар 

3. Невенка Белошевић, професор енглеског језика 

Представници родитеља: 

1. Михаило Вучковић, техничар за цитологију и 

цитогенетику 

2. Марина Радојичић, економски техничар 

3. Зоран Зеленовић, комерцијални техничар 

Представници локалне самоуправе: 

1. Раде Ђоковић 

2. Александар Гајић 

3. Живан Костић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

295. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ МРЧАЈЕВЦИ 

I 

 За чланове  Школског одбора ОШ 

„Татомир Анђелић“ Мрчајевци именују се: 

 Представници запослених: 

1.   Маја Катанић, наставник енглеског језика 

2. Данка Мићовић, наставник разредне наставе 

3. Слађана Вукосављевић, наставник разредне 

наставе 

Представници родитеља: 

1. Слободан Катанић 

2. Кристина Ратковић 

3. Александра Павловић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Зоран Поштић 

2. Споменка Спасовић 

3. Александар Жуњић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

296. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„ПРЕЉИНА“ ПРЕЉИНА 

I     

 За чланове  Школског одбора ОШ 

„Прељина“ Прељина именују се: 

Представници запослених: 

1. Слађана Луковић, професор географије 

2. Сања Домановић, педагог  

3. Славица Живковић, професор разредне наставе 

Представници родитеља: 

1. Ивана Кнежевић 

2. Милорад Павловић 

3. Слободан Кнежевић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Бранко Драгићевић 

2. Славица Дилпарић 

3. Срећко Исаиловић 
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II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

297. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ-ДИС“ ЗАБЛАЋЕ 

I     

 За чланове  Школског одбора ОШ 

„Владислав Петковић-Дис“ Заблаће именују се: 

  Представници запослених: 

1. Биљана Симовић, наставник разредне наставе 

2.  Љиљана Рабреновић, помоћни радник 

3.  Мирко Божовић  

Представници родитеља: 

1. Надица Никетић 

2. Јелена Бојовић 

3. Цане Јовановић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Јелена Јоксић 

2. Дејан Јеремић 

3. Маријана Аџемовић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

298. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ ГОРЊА 

ГОРЕВНИЦА 

I     

 За чланове  Школског одбора ОШ „Степа 

Степановић“ Горња Горевница именују се: 

Представници запослених: 

1.  Јелена Зарић, професор разредне наставе 

2. Биљана Милошевић, професор разредне наставе 

3. Маријана Стевановић, професор енглеског 

језика 

Представници родитеља: 

1. Драган Радовановић 

2. Југослав Лазовић      

3. Јованка Радосавчевић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Милица Милошевић 

2. Раде Ћирковић 

3. Милун Недељковић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

299. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  
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Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„ЂЕНЕРАЛ МАРКО КАТАНИЋ“ БРЕСНИЦА 

I     

 За чланове  Школског одбора ОШ 

„Ђенерал Марко Катанић“ Бресница именују се: 

  Представници запослених: 

1. Верица Миливојевић Трајковић, наставник 

разредне наставе 

2. Драгиша Нешковић, професор српског језика 

3. Неда Прелић, наставник музичке културе 

Представници родитеља: 

1. Ана Ненадић 

2. Јовица Јовичић 

3. Снежана Кос 

Представници локалне самоуправе: 

1. Драгиша Филиповић 

2. Малена Стевановић 

3. Томислав Савковић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“.  

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

300. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ“ ТРНАВА  

I     

 За чланове Школског одбора ОШ „Свети 

Ђакон Авакум“ Трнава именују се: 

Представници запослених: 

1. Гордана Стефановић, професор разредне 

наставе 

2. Радојле Ивановић, домар 

3. Мила Гавриловић, професор техничког 

Представници родитеља: 

1. Данијела Мајсторовић 

2. Драго Тодосијевић 

3. Марија Ђунисијевић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Марија Радовић 

2. Весна Бојовић 

3. Марко Виторовић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

301. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ СЛАТИНА 

I   

 За чланове Школског одбора ОШ 

„Бранислав Петровић“ Слатина именују се:  

Представници запослених: 

1. Слађана Вилотијевић, дипломирани географ 

2. Игор Дивац, дипломирани филолог србиста, 

мастер 

3. Нена Ерић, професор  разредне наставе 

Представници родитеља: 
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1. Милорад Ђуровић 

2. Гордана Драгићевић 

3. Мирко Вујашевић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Радиша Милишић 

2. Предраг Ђуровић 

3. Стаменко Раденковић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

302. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„БОЖО ТОМИЋ“ ПРИЈЕВОР 

I     

 За чланове  Школског одбора ОШ „Божо 

Томић“ Пријевор именују се: 

Представници запослених: 

1. Ирена Кнежевић, професор енглеског језика 

2. Весна Јанковић, професор разредне наставе 

3. Јелена Папић, професор разредне наставе 

Представници родитеља: 

1. Маријана Тодоровић, економски техничар 

2. Ивана Пурић, техничар за високоградњу 

3. Тања Маркешевић, економски техничар 

Представници локалне самоуправе: 

1. Иван Јојић 

2. Бране Дробњак 

3. Драган Миловановић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

303. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„22. ДЕЦЕМБАР“ ДОЊА ТРЕПЧА 

I     

 За чланове  Школског одбора ОШ „22. 

децембар“ Доња Трепча, именују се: 

Представници запослених: 

1. Раденко Милошевић, наставник математике 

2. Душица Станојевић, наставник биологије 

3. Ивана Живановић Полуга, наставник хемије 

Представници родитеља: 

1. Владимир Петровић 

2. Зоран Цимеша 

3. Сања Урошевић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Зоран Јовановић 

2. Томислав Петровић 

3. Милисав Аџемовић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 
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304. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДР ВОЈИСЛАВ 

ВУЧКОВИЋ“ ЧАЧАК  

I   

  За чланове Школског одбора Музичке 

школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак именују се: 

Представници запослених: 

1. Милан Павловић, наставник саксофона 

2. Весна Јањић, наставник клавира 

3. Наташа Плећеш, наставник клавира 

Представници родитеља: 

1. Владимир Весовић 

2. Братислав Танасковић 

3. Гордана Марковић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Слободан Миловановић 

2. Биљана Белић 

3. Радован Танасијевић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

305. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ „1. НОВЕМБАР“ ЧАЧАК 

I     

 За чланове Школског одбора Школе за 

основно и средње образовање „1. новембар“ Чачак 

именују се: 

 Представници запослених: 

1. Ивана Митровић, наставник (дипл. дефектолог-

олигофренолог) 

2. Александар Николић, наставник (дипл. 

дефектолог) 

3. Биљана Ирижанин, наставник (дипл. 

дефектолог- олигофренолог)                       

Представници родитеља: 

1. Ивана Игњатовић 

2. Милорад Крупеж 

3. Миља Драшковић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Снежана Милуновић 

2. Данијела Радојевић 

3. Јована Луковић 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

306. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  
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РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ 

I     

 За чланове  Школског одбора Гимназије у 

Чачку именују се: 

  Представници запослених: 

1. Светлана Стојановић, проф. социологије 

2. Слободан Николић, проф. српског језика и 

књижевности 

3. Драгана Бошковић, проф. енглеског језика 

Представници родитеља: 

1. Гордана Стојановић 

2. Дубравка Ружић 

3. Радојле Војиновић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Јелена Ласица 

2. Марина Ђурић 

3. Иван Јелић  

II 

 Школски одбор ступа на дужност  26. јула 

2018. године. 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

307. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

I     

 За чланове  Школског одбора Економске 

школе у Чачку именују се: 

Представници запослених: 

1. Мирјана Милуновић 

2. Биљана Максимовић 

3. Ален Дакић 

Представници родитеља: 

1. Драган Обрадовић 

2. Весна Цветковић 

3. Горан Милисављевић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Маријана Бјелић 

2. Иван Кустудија 

3. Александар Матијашевић 

II 

 Школски одбор ступа на дужност  26. јула 

2018. године. 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

308. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

I     

 За чланове  Школског одбора Техничке 

школе у Чачку именују се: 

  Представници запослених: 

1. Зорица Вишњић, професор грађевинске групе 

предмета 
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2.  Зоран Вуковић, професор електротехничке 

групе предмета 

3. Марина Остојић, професор грађевинске групе 

предмета 

Представници родитеља: 

1. Раде Стоименовић 

2. Зоран Петровић 

3. Мирчета Лечић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Снежана Тепић 

2. Драган Савковић 

3. Славко Мајсторовић 

II 

 Школски одбор ступа на дужност  26. јула 

2018. године. 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

309. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

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

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ У 

ЧАЧКУ 

I     

 За чланове Школског одбора Машинско-

саобраћајне школе у Чачку именују се: 

Представници запослених: 

1. Јелена Парезановић, професор математике 

2. Снежана Добросављевић, професор уметничке 

групе предмета 

3. Весна Поповић, професор саобраћајне групе 

предмета 

Представници родитеља: 

1. Данијела Солдатовић 

2. Даница Вуковић 

3. Биљана Јовановић 

Представници локалне самоуправе: 

1. Милисавка Бабовић 

2. Милан Милекић 

3. Аница Гавриловић 

II 

 Школски одбор ступа на дужност  26. јула 

2018. године. 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-160/18-I 

11, 12. и 13. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

            310. 

На основу члана 100. и члана 119. став 1. 

тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17), Управни 

одбор Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак, на седници одржаној 27.04.2018. године, 

донео је 

СТАТУТ  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ„MOJE  

ДЕТИЊСТВО” ЧАЧАК 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

   Члан 1. 

  Овим Статутом, као основним општим 

актом установе, ближе се уређује организација, 

начин рада, управљање и руковођење у установи, 

поступање органа установе ради обезбеђивања 

остваривања права и обавеза детета, права и 

обавеза родитеља односно другог законског 

заступника, заштита и безбедност деце, 

запослених и мере за спречавање повреда забрана 

утврђених законом, начин објављивања општих 

аката и обавештавања свих заинтересованих 
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страна о одлукама органа и друга питања, у складу 

са законом.  

             Установа има статус јавне установе која 

обавља делатност васпитања и образовања у 

складу са Уставом Републике Србије, важећим 

законима и подзаконским актима из области 

образовања и васпитања, Колективним уговором 

и овим Статутом. 

             Установа послује средствима у јавној 

својини и својим средствима у складу са законом. 

 Установа је правно лице које обавља 

делатност васпитања и образовања  и има право да 

у правном промету закључује уговоре и 

предузима друге правне радње и правне послове у 

оквиру своје правне и пословне способности. 

 Установа је носилац права, обавеза и 

одговорности у остваривању делатности 

васпитања и образовања у складу са законом. 

 За своје обавезе у правном промету са 

трећим лицима, установа одговара свим 

средствима са којима располаже. 

 Оснивање Установе 

Члан 2. 

 Скупштина града Чачка је на седници 

одржаној 24. и 26. новембра 2010. године донела 

Одлуку о изменама и допунама одлуке о 

утврђивању мреже дечијих вртића и основних 

школа бр. 06-99/10-I којом је утврдила да су дечји 

вртићи организовани у две предшколске установе 

и то Предшколска установа “Радост” Чачак, улица 

Надежде Петровић бр.8 и Предшколска установа 

“Моје детињство”, улица Немањина бб, у циљу 

организовања васпитно образовног рада у 

целодневном и полудневном боравку.  

             Предшколску установу „Моје детињство“ 

Чачак (у даљем тексту:Установа) основала је 

Скупштина града Чачка, одлуком број: 06-46/11-I 

на седници одржаној 21. јуна 2011.године.  

             Установа је уписана у судски регистар 

31.07.2013. гoдинe  кoд  Приведног судa Чачку, 

рeгистрaциoни улoжaк брoj 5-127-00, са седиштем 

у Чачку, ул.Немањина бб, МБ:17833626, ПИБ 

108245246. 

            Права и дужности оснивача Установе, у 

складу са законом, врши јединица локалне 

самоуправе град Чачак.  

Назив и седиште Установе 

Члан 3.  

Назив предшколске установе је: 

Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак.  

Седиште Установе је у Чачку, ул. 

Немањина бб.  

Одлуку о промени назива или седишта 

Установе доноси Управни одбор, уз сагласност 

оснивача и надлежног Министарства. 

Установа може да обавља делатност у 

седишту и ван седишта, односно у другом објекту, 

организовањем издвојеног одељења, ако испуњава 

услове у складу са Законом, уз сагласност 

Министарства. 

Издвојено одељење нема својство правног 

лица. 

Делатност Установе  

Члан 4.  

Установа развија и остварује програме 

васпитања и образовања деце, у складу са 

Уставом, Законом о основама система образовања 

и васпитања, Законом о предшколском васпитању 

и образовању, Основама програма предшколског 

васпитања и образовања, Предшколским 

програмом, ратификованим међународним 

конвенцијама, полазећи од права детета, 

развојних, образовних, културних, здравствених и 

социјалних потреба деце и породица са децом 

предшколског узраста.  

Установа може да остварује и друге 

програме и активности усмерене на унапређивање 

васпитно-образовног рада, повећање квалитата и 

доступности васпитања и образовања. 

Установа обавља делатност предшколског 

васпитања и образовања, делатност од 

непосредног друштвеног интереса и остварује jе 

као јавна служба. 

Члан 5. 

Васпитно-образовни  рад у Установи 

остварује се на српском језику и ћириличном 

писму. 

Члан 6. 

Основна делатност Установе је: 

85.10 - Предшколско образовање и 

88.91 - Делатност дневне бриге о деци  

Основна делатност Установе је васпитно 

образовна делатност у оквиру предшколског 

васпитања и образовања коју Установа обавља 

самостално. 

Установа своју васпитно образовну 

делатност остварује у складу са Основама 

програма предшколског васпитања и образовања, 

Предшколским програмом и посебним Законом. 
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Установа обавља и делатност којом се 

обезбеђује исхрана, нега, превентивно – 

здравствена и социјална заштита деце 

предшколског узраста у складу са Законом. 

У оквиру своје основне делатности 

Установа обавља делатност васпитања и 

образовања деце предшколског узраста. Под 

предшколским узрастом подразумева се узраст 

деце од шест месеци до поласка у школу. 

У оквиру предшколског програма 

остварују се редовни програми васпитно-

образовног рада у целодневном и полудневном 

трајању. 

  У циљу унапређивања квалитета 

васпитно-образовног рада, ширења 

разноврсности понуде програма, облика рада и 

услуга и повећања обухвата деце, предшколска 

установа остварује и различите облике и програме 

у функцији остваривања неге, васпитања и 

образовања деце, одмора и рекреације, пружање 

подршке породици, посредовања појединих 

подручја културе, науке и уметности, а према 

утврђеним потребама  интересовањима деце, 

породица и локалне самоуправе. 

          Установа у оквиру посебних облика рада 

обавља различитe обликe и програме васпитно-

образовног рада (курсеви, програм физичке 

културе, пригодни програми, излети, зимовање, 

летовање..) 

         Ближе услове за остваривање облика и 

програма из претходног става овог члана, 

прописује министар у складу са законом. 

Предшколско васпитање и образовање у 

Установи реализује се у трајању утврђеном 

Програмом предшколског васпитања и 

образовања у Установи (у даљем тексту: 

Предшколски програм).  

Предшколски програм остварује се у току 

радне године од 01. септембра текуће године до 

31. августа наредне године. 

Средства Установе 

Члан 7. 

 Земљиште, зграде и друга средства која су 

стечена, односно која стекне Установа су у јавној 

својини, и користе се за обављање делатности 

утврђене Законом о основама система образовања 

и васпитања и Законом о предшколском 

васпитању и образовању.  

 Установа има својство правног лица и у 

правном промету иступа у своје име и за свој 

рачун у  оквиру правне и пословне способности. 

За своје обавезе у правном промету према 

трећим лицима Установа одговара свим 

средствима којима располаже.  

Установа има свој рачун који је укључен у 

консолидовани рачун трезора број 840-855661-56. 

Печат и штамбиљ Установе 

Члан 8. 

Установа има свој печат и штамбиљ, 

исписан на српском језику, ћирилицом. 

1) Печат Установе је округлог облика, 

пречника 32 mm, садржи назив и грб Републике 

Србије, назив и седиште Установе: 

Република Србија, 

Предшколска установа „Моје детињство“,  

Улица Немањина бб  

Чачак 

На средини печата утиснут је грб 

Републике Србије.  

У првом  концетричном спољном кругу, 

горњи део печата,  исписан је следећи текст:  

Република Србија,  

У другом концентричном кругу, горњи део 

печата исписан је текст:   

Предшколска установа „Моје детињство”   

У дну печата, првог спољног 

концентричног круга, исписано је:  

Чачак  

У дну печата, у другом унутрашњем кругу,  

исписано је:  

Улица Немањина бб 

Редни број печата обележава се римском 

цифром која се ставља испод грба Републике 

Србије. 

            2) Штамбиљ Установе је правоугаоног 

облика, са водоравно исписаним истоветним 

текстом као и на печату са додатком простора за 

податке броја деловодног протокола и датумом.  

              Штамбиљ Установе има следећи текст:  

 

Република Србија, 

Предшколска установа „Моје детињство“ 

број: _________________ 

_________ 20 ___ године,  

 Улица Немањина бб, Чачак 
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Члан 9. 

 Директор Установе одлуком утврђује број, 

начин коришћења,  чувања печата и штамбиља, 

израду новог печата и штамбиља и уништавање 

неважећих печата, у складу са Законом. 

            Директор установе је одговоран за 

издавање, руковање и чување печата. 

 Директор установе може одлуком 

поверити руковање печатом другом лицу. Лице 

коме је поверен печат на чување и употребу дужно 

је да чува печат на начин који онемогућава 

неовлашћено коришћење печата и његову 

злоупотребу. 

 Печат и штамбиљ чувају се после употребе 

закључани. 

Грб, застава и заштитини знак- лого  

Члан 10. 

 Установа има заштитни знак-лого који 

представља визуелну презентацију пословног 

идентитета, који симболизује делатност установе.  

          Установа има лого који се састоји од тегет 

подлоге на којој је црвеним штампаним словима 

написано ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА, а белим 

словима МОЈЕ ДЕТИЊСТВО. На подлози је 

обликовано шест белих насмејаних кућица са 

светло браон кровом, у облику оловака, 

покривених тегет оквиром. На белим кућицама 

налазе се по два разнобојна прозора, на једној 

један прозор и једна врата. Прозори симболизују 

број објеката у Установи-11. Веселе насмејане 

кућице у облику оловака указују на топлину и 

радост коју наши објекти са својим особљем 

пружају и да се у раду са децом подстиче и развија 

њихова креативност из свих области.  

              Знак-лого Установе је : 

  

 

 

 

 

 

 

Установа има и заставу, димензија 120х275 

цм, која за основу има тегет-љубичасту боју на 

којој је у доњем делу белим словима написано у 

три реда Предшколска установа „Моје детињство” 

Чачак. У левом горњем делу заставе налази се у 

облику четвртине елипсе бела површина на којој је 

одштампан лого Установе. 

 

 

Испред седишта Установе, на јарболима су 

вертикално постављене три заставе, двостране, 

истих димензија 120х275 цм: застава Републике 

Србије, застава Града Чачка и застава Установе. 

       Застава и грб Републике Србије и Града 

Чачка користе се у складу са Законом и Одлуком 

Скупштине Града. 

             Дан Установе 

Члан 11. 

Обележавање Дана Установе је 20. 

новембра на Светски дан детета, који се 

обележава сваке године, на пригодан начин. 

Аутономија Установе 

Члан 12. 

Аутономија Установе огледа  се у избору 

појединих садржаја, начина остваривања, 

сарадника у складу са потребама, могућностима, 

интересовањима, расположивим ресурсима, 

карактеристикама локалне заједнице приликом:  

 1. Доношења статута, развојног плана, 

програма, годишњег плана рада, правила 

понашања у установи, мера, начина и поступка 

заштите и безбедности деце и других општих 

аката установе, 

2. Доношење плана стручног усавршавања 

и професионалног развоја васпитача, и стручног 

сарадника,  

3. Доношење програма заштите од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, 

4. Самовредновања рада установе у оквиру 

изабране области на годишњем нивоу у циљу 

унапређивања васпитно-образовног рада, 

5. Начин остваривања сарадње са 

установама из области образовања и васпитања, 

здравства, социјалне и здравствене заштите, 

јавним предузећима, привредним друштвима и 



14. јул 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 1043 – Број 14 

другим организацијама, службама и 

организацијама, ради остваривања права деце и 

запослених.  

              Заступање и представљање Установе 

Члан 13. 

1. Установу заступа и представља директор. 

      2.  У случају привремене одсутности или 

спречености директора да обавља дужност, 

замењује помоћник директора или васпитач 

односно стручни сарадник у установи на основу 

овлашћења директора, односно органа управљања, 

у складу са законом.  

    3.    Пуномоћје се издаје у писаном облику, које 

се може у свако доба опозвати. 

II . ОРГАНИЗАЦИЈА УСТАНОВЕ  

Члан 14. 

Делатност предшколског васпитања и 

образовања обавља се у објектима који су 

наменски грађени или адаптирани за потребе 

предшколске установе и у школским објектима 

који се користе за реализацију припремног 

предшколског програма за децу која нису 

обухваћена редовним програмом предшколске 

установе.  

Организационе јединице 

Члан 15. 

        Установа обавља делатност предшколског 

васпитања и образовања у оквиру 11 објеката, 

односно организационих делова који су утврђени 

Статутом.    

        Организациони делови/објекти су: 

1. објекат „Мали капетан“, ул.Немањина бб;  

2. објекат „Бисери”, ул. Његошева бб; 

3. објекат „Младост”, ул.Книћанинова 30;  

4. објекат „Звончица” Мрчајевци бб; 

5. објекат „Колибри”, ул. Др.Драгише Мишовић 

бб;  

6. објекат „Лептирић”, ул.Немањина бр.78; 

7. објекат „Полетарац”, ул. Хајдук Вељкова бр.9; 

8. објекат „Ђурђевак”, Пријевор бб; 

9. објекат „Дечји гај”, ул.Александра Савића 

35/1;  

10. објекат „Пчелица”, Слатина бб и 

11. објекат „Бубамара“, Прељина бб. 

     Установа организује припремни предшколски 

програм у полудневном боравку и различитих 

облика и програма васпитно-образовног рада у 

просторијама основних школа: 

1. „Бранислав Петровић“ Слатина;  

2. „Бранислав Петровић“ Слатина - издвојено 

одељење Качулице; 

3. „Бранислав Петровић“ Слатина- издвојено 

одељење Премећа; 

4. „Татомир Анђелић“ Мрчајевци- издвојено 

одељење Катрга; 

5. „Татомир Анђелић“ Мрчајевци издвојено 

одељење Мојсиње; 

6. „Татомир Анђелић“ Мрчајевци- издвојено 

одељење Вујетинци; 

7. „Татомир Анђелић“ Мрчајевци- издвојено 

одељење Остра; 

8. „Танаско Рајић“ Чачак- издвојено одељење 

Љубић село; 

9. „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ Бресница; 

10. „Прељина“; 

11. „Прељина“- одељење Ракова; 

12. „Прељина“- издвојено одељење Прислоница и  

13.  „Владислав Петковић Дис“ Заблаће. 

 III. НАЧИН РАДА УСТАНОВЕ 

Васпитно-образовни рад у организационим 

јединицама 

Члан 16. 

Организационе јединице у својим 

објектима реализују програме васпитно-

образовног рада, превентивно-здравствене 

заштите и исхране деце кроз целодневни, 

полудневни и програм припреме за полазак у 

основну школу и различите облике и програме 

васпитно-образовног рада.   

            Унутар организационих делова/објеката 

образују се организaциoне jeдинице-службе према 

пословима који захтевају непосредну повезаност и 

организациону посебност:  

1. Служба унапређења васпитно-образовног рада 

2. Служба васпитно-образовног рада, сервирања 

оброка и одржавања хигијене објеката  

3. Служба припремног предшколског програма у 

полудневном боравку и различитих облика и 

програма васпитно-образовног рада 

4. Служба превентивне здравствене заштите и неге 

деце 

5. Служба унапређења, планирања и организације 

исхране 

6. Служба техничког одржавања, набавке, 

транспорта и осталих послова подршке 

7. Служба општих правних, кадровских и послова 

јавних набавки и 

8. Служба економско-финансијских и рачуновод–

ствених послова. 
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        У седишту установе су заједничке службе које 

обављају послове за све организационе јединице: 

Служба унапређења васпитно-образовног рада, 

Служба општих правних, кадровских и послова 

јавних набавки и Служба економско-финансијских 

и рачуноводствених послова. 

          Седишту установе припадају службе које 

обављају послове за све организационе јединице: 

Служба превентивне здравствене заштите деце, 

Служба припремног предшколског програма у 

полудневном боравку и различитих облика и 

програма васпитно-образовног рада и Служба 

техничког одржавања, набавке, транспорта и 

осталих послова подршке. 

            У оквиру Службе унапређења, планирања и 

организације исхране у објектима „Младост” и 

„Звончица“ се налазе централне кухиње које 

припремају храну за децу која се дистрибуира 

свим осталим објектима. 

            Служба васпитно-образовног рада, 

сервирања оброка и одржавања хигијене објеката 

је организована у 14 засебних целина у следећим 

објектима, односно деловима објеката: 

 

 

Објекти/Делови објеката 

Укупан број васпитних група: 

67 

Јаслене 
групе 

1-3 године 

Вртићске групе 

3-7 година 

     „Мали капетан“  6 12 

  1.„Мали капетан- јаслене 

групе“ 

  2.„Мали капетан- вртићке 

групе “ 

 

6 

 

 

12 

 

 

     „Бисери” 2 3 

 3. „Бисери- јаслене групе” 

 4. „Бисери- вртићке групе” 

2  

3 

     „Младост”,  2 5 

 5. „Младост- јаслене групе” 

 6. „Младост- вртићке групе” 

2  

5 

 7. „Звончица” 2 5 

 8. „Колибри”  1 4 

9. „Лептирић”   4 

10. „Полетарац”  1 4 

11.“Ђурђевак”  1 2 

12. „Дечји гај” 1 4 

13. „Пчелица” 1 3 

14. „Бубамара“ 1 3 

Предшколска установа “Моје детињство” 

има сва права коришћења Дечјег одмаралишта 

“Овчар” у Улцињу. 

Руководиоци у организационим јединицама 

Члан 17. 

  Радна места са посебним овлашћењима по 

основу руковођења у Служби васпитно-

образовног рада, сервирања оброка и одржавања 

хигијене објеката су руководилац васпитних 

група и руководилац  јаслених група. 

           Службом припремног предшколског 

програма у полудневном боравку и различитих 

облика и програма васпитно-образовног рада 

руководи васпитач – координатор припремног 

предшколског програма. 

            Службом превентивне здравствене заштите 

и неге деце руководи сарадник за унапређивање 

превентивне здравствене заштите. 

            Службом техничког одржавања, набавке, 

транспорта и осталих послова подршке руководи 

руководилац службе. 

            Службом унапређења, планирања и 

организације исхране руководе: на пословима 

унапређења- сарадник за исхрану нутрициониста, 

а на пословима планирања и организације 

исхране-главни кувари. 

           Службом економско-финансијских и 

рачуноводствених послова  руководи  

руководилац финансијско—рачуноводствених 

послова. 

            Службом општих правних, кадровских и 

послова јавних набавки руководи секретар. 

            Послови радних места васпитач-

руководилац васпитних група, васпитач-

руководилац јаслених група и главни кувар се 

поверавају извршиоцима на почетку радне године, 

на период од једне године. 

           Број руководилаца организационих 

јединица, укључујући директора и помоћника 

директора не може бити већи од 20% укупног 

броја запослених. 

Члан 18. 

Правилником о организацији и 

систематизацији послова, директор Установе 

утврђује организациионе делове у установи, 

организационе јединице, радна места, опис 

послова  који се обављају на радним местима, 

стручну спрему, односно образовање потребно за 

обављање послова радног места, број извршилаца 

и друге посебне услове за рад на тим местима. 
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Васпитне групе 

Члан 19. 

 Васпитно-образовни рад са децом у 

Установи организује се у васпитним групама. 

Васпитне групе могу бити јаслене, за узраст од 

шест месеци до три године, и вртићке групе, за 

узрасни период од три године до поласка у школу. 

Васпитне групе могу бити формиране за децу 

истог или различитог узраста. 

Број  деце који се уписују у васпитну 

групу, истог узраста јесте: 

- деца од 6 месеци до 1 године                                  7 

- деца од 1 до 2 године                                                          12 

- деца од 2 до 3 година                                                     16 

- деца 3 до 4 година                                                               20 

- деца од 4 до 5,5 година                                                  24 

- деца од 5,5 до поласка у школу.                               26 

Број деце који се уписују у групе 

различитог узраста јесте: 

- деца у мешовитој групи  од 1 до 3 године          12 

- деца у мешовитој групи  од 2 године до поласка 

у школу                                            15 

- деца у мешовитој групи  од 3 до поласка у школу 

    20 

Члан 20. 

 Ако не постоји могућност формирања 

васпитних група у складу са чланом 19. овог 

Статута, оснивач може утврдити мањи, односно 

највише 20% већи број деце од броја који се 

уписује у васпитну групу. 

 Већи број деце у васпитној групи од броја 

утврђеног у члану 19. овог Статута може се 

утврдити у следећим случајевима: ако утврђеном 

мрежом објеката и изграђеним капацитетима не 

могу бити обухваћена сва деца према исказаним 

потребама родитеља и ако не постоје услови за 

проширење мреже објеката и других простора за 

рад са децом; ако би с обзиром на просторни 

распоред предшколских објеката обухваћених 

мрежом и с обзиром на место становања или рада 

родитеља то било оправдано; ако је просечно 

годишње одсуство деце у васпитној групи за децу 

узраста до три године веће од 40%, односно за 

децу од три године до пет и по година веће од 

30%; ако то захтева потреба просторне 

повезаности школе и предшколске установе.  

 Мањи број деце од Законом утврђеног 

броја у васпитној групи, може бити: ако се ради о 

ненаменски грађеним објектима, уз сагласност 

оснивача; ако исказане потребе родитеља није 

могуће задовољити формирањем васпитно-

образовних група, сходно члану 19. овог Статута; 

ако то захтева спровођење научно-истраживачког 

пројекта у васпитној групи; ако је у васпитну 

групу са децом од две до три године уписано дете 

које прати стручни тим за инклузивно 

образовање; ако постоји најмање петоро деце 

стасале за похађање припремног предшколског 

програма и не постоји друга могућност њиховог 

обухвата; ако постоји најмање петоро деце 

узраста од шест месеци до годину дана а не 

постоји друга могућност њиховог обухвата. 

Члан 21. 

Формирање васпитних група зависи од 

расположивих капацитета објеката и броја захтева 

родитеља за упис деце у Установу.  

Критеријуми приликом  формирања 

структуре васпитне групе су: 

- приближно уједначен број дечака и 

девојчица у групи, 

- уједначен број деце по групама из 

осетљивих средина, 

- васпитне групе се формирају од деце 

рођене од 1. марта текуће године до 1. марта 

наредне године, 

- формирање мешовите групе по радним 

јединицама се одређује сходно постојећим 

капацитетима у организационим јединицама и 

објектима и поднетим захтевима за упис деце у 

Установу, и др. 

Број и распоред васпитних група, по 

радним јединицама, утврђује се Годишњим 

планом рада за сваку радну годину. 

Радно време Установе 

Члан 22. 

 Радно време Установе траје од 6 до 17 

часова. Радно време запослених је 40 часова 

седмично и регулише се у свему у складу са 

законом. 

           Промена радног времена у току радне 

године се врши на предлог родитеља и других 

заинтересованих, уз прибављено мишљење 

Савета родитеља и сагласности оснивача. 

           Радно време васпитног особља и стручних 

сарадника у току 40 часовне радне недеље у  

непосредном раду са децом је следећи: 

1. васпитач у групи на припремном 

предшколском програму у полудневном 

трајању остварује 50% радног времена; 
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2. васпитачи и медицинске сестре које раде у 

васпитним групама у оквиру четрдесет 

часовне радне недеље, остварују 

непосредан васпитно-образовни рад са 

децом 75% радног времена и 

3. стручни сарадници у Установи остварују 

све облике непосредног рада са децом, 

васпитачима, родитељима, старатељима 

75% радног времена. 

 Структура и распоред обавеза васпитача и 

стручних сарадника у оквиру радне недеље, 

Установа утврђује Годишњим планом рада. 

Евиденција и јавне исправе 

Члан 23.  

Установа води прописану евиденцију у 

штампаном и/или електронском облику и издаје 

јавне исправе, у складу са Законом. 

Евиденције које води установа 

представљају скуп података о Установи, деци, 

родитељима, односно другим законским 

заступницима и запосленима у складу са Законом 

који уређује основе система образовања и 

Законом о предшколском васпитању и 

образовању.   

Установа води евиденцију:  

1. Матичну  књигу уписане деце;  

2. Евиденцију и педагошку документа–

цију, 

3. Евиденцију о издатим јавним 

исправама. 

Евиденција и педагошка документација 

може се водити и електронски. 

Предшколска установа издаје јавне 

исправе о похађању припремног предшколског 

програма, и то: 

1. Преводницу о преласку детета из једне 

у другу предшколску установу, односно основну 

школу, која остварује припремни предшколски 

програм на обрасцу које издаје Министарство 

просвете 

2. Уверење о похађању припремног 

предшколског програма на обрасцу које 

прописује Министарство просвете 

Установа је одговорна за прикупљање, 

употребу, ажурирање и чување података из става 

2. овог члана у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања, Законом о 

предшколском васпитању и образовању и  

Законом којим се уређује заштита података о 

личности. 

 

Члан 24. 

 Евиденција и јавне исправе Установа води 

и издаје на српском језику, ћириличним писмом 

на прописаном обрасцу. 

Програми васпитања и образовања 

Члан 25. 

Предшколска установа развија и остварује 

програме васпитања и образовања деце, у складу 

са Основама програма предшколског васпитања и 

образовања, Развојним планом, Предшколским 

програмом и посебним законом. 

Основе програма предшколског 

васпитања и образовања 

Члан 26. 

Основе предшколског васпитања и 

образовања су основа за:  

1. Израду и развијање програма васпитно-

образовног рада на нивоу предшколске установе 

(у даљем тексту: Предшколски програм), на нивоу 

васпитне групе; 

2. Развијање различитих облика и 

програма васпитно-образовног рада, у складу са 

посебним законом; 

3. Израду критеријума за праћење и 

вредновање квалитета предшколског васпитања и 

образовања;  

4. Унапређивање и развој предшколске 

установе и делатности у целини. 

Основе предшколског васпитања и 

образовања доноси министар. 

Предшколски програм 

Члан 27. 

Предшколски програм доноси Установа у 

складу са Основама програма предшколског 

васпитања и образовања, у складу са Законом о 

предшколском васпитању и образовању. 

Предшколски програм припремају 

одговарајући стручни органи установе, а доноси га 

Управни одбор. 

Предшколски програм садржи опште 

податке о Установи и њеном окружењу, облике и 

програме васпитно образовног рада и њихово 

трајање, друге облике рада и услуга, облике 

сарадње са породицом и локалном заједницом, 

односно начине сарадње са Саветом родитеља 

формираним у јединици локалне самоуправе, 

начин остваривања циљева и принципа васпитања 

и образовања као и начине праћења 

самовредновања рада Установе. 
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Предшколским програмом разрађују се и 

начини развијања индивидуализованог приступа у 

остваривању васпитно образовног рада и пружању 

подршке деци и породицама, посебно деци и 

породицама из осетљивих друштвених група уз 

уважавање развојних, образовних, здравствених и 

социо-културних потреба деце. 

О предлогу Предшколског програма 

Установа прибавља мишљење Савета родитеља. 

Предшколски програм се објављује на 

Огласној табли и интернет страници Установе.  

Годишњи план рада 

Члан 28. 

Годишњим планом рада утврђује се време, 

место, начин и носиоци остваривања програма 

васпитања и образовања. 

Годишњи план рада установа доноси у 

складу са развојним планом и предшколским 

програмом, до 15. септембра. 

Уколико у току радне године дође до 

промене неког дела Годишњег плана рада, 

установа доноси измену Годишњег плана рада у 

одговарајућем делу.  

Развојни план Установе 

Члан 29. 

 Развојни план установе јесте стратешки 

план развоја Установе који садржи приоритете у 

остваривању образовно-васпитног рада, план и 

носиоце активности, критеријуме и мерила за 

вредновање планираних активности  и друга 

питања од значаја за развој Установе. 

Развојни план Установе доноси се на 

основу извештаја о самовредновању и извештаја о 

спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре 

истека важећег развојног плана установе. 

Развојни план Установе доноси Управни 

одбор на предлог стручног актива за развојно 

планирање, за период од три до пет година.  

У поступку вредновања квалитета рада 

установе вреднује се и остваривање развојног 

плана установе. 

Индивидуални образовни план 

Члан 30. 

Детету коме је услед социјалне 

ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и 

других разлога потребна додатна подршка у 

васпитању и образовању, Установа обезбеђује 

отклањање физичких и комуникацијских 

преперека, доношење и израду индивидуалног 

образовног плана. 

Индивидуални образовни план (у даљем 

тексту: ИОП), је посебан акт, који има за циљ 

оптимални развој детета и остваривање исхода 

образовања и васпитања, у складу са прописаним 

циљевима и принципима, односно задовољавања 

васпитно-образовних потреба детета. 

ИОП израђује Тим за додатну подршку 

детета на основу претходно остварених, 

евидентираних и вреднованих  мера 

индивидуализације и изграђеног педагошког 

профила детета, а остварује се након сагласности 

родитеља, односно другог законског заступника. 

Уколико родитељ, односно други законски 

заступник, неоправдано одбије учешће у изради 

или давање сагласности на ИОП, установа је 

дужна да о томе обавести надлежну установу 

социјалне заштите у циљу заштите најбољег 

интереса детета. 

Врсте ИОП-а су:  

1. ИОП1 - Прилагођавање начина рада и 

услова у којима се изводи васпитно-образовни рад; 

учење језика на коме се изводи васпитно-

образовни рад, 

2.  ИОП2 - Прилагођавање циљева, 

садржаја и начина остваривања и исхода васпитно-

образовног рада; 

3. ИОП3 - Проширивање и продубљивање 

садржаја васпитно-образовног рада за дете са 

изузетним способностима. 

ИОП доноси педагошки колегијум 

Установе на предлог Тима за инклузивно 

образовање, односно тима за пружање додатне 

подршке детету. 

Тим за пружање додатне подршке детету у 

предшколској установи чине васпитач, стручни 

сарадник, сарадник, родитељ, односно други 

законски заступник, а у складу са потребама детета 

и педагошки асистент, односно лични пратилац 

детета, на предлог родитеља, односно другог 

законског заступника. 

Доношењу ИОП-а2 претходи доношење, 

примена и вредновање ИОП-а1, а обавезно је 

прибављање мишљења интерресорне комисије за 

процену потреба за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком детету.  

У првој години рада по ИОП-у, ИОП се 

вреднује тромесечно, а у свакој наредној години 

два пута у току радне године. 

Интерресорна комисија 

Члан 31. 

 Интерресорна комисија, образована од 

стране јединице локалне самоуправе, врши 
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процену потреба детета за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком. 

 Додатна подршка се односи на права и 

услуге које детету обезбеђују превазилажење 

физичких и социјалних преперека у циљу 

несметаног обављања свакодневних животних 

активности од значаја за укључивање у образовни 

процес, живот у заједници и напредовање.  

           IV. ПОСТУПАЊЕ ОРГАНА 

УСТАНОВЕ РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА И ОБАВЕЗА 

ДЕТЕТА, ПРАВА И ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА, 

ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ 

ЗАСТУПНИКА  

Одговорност Установе за безбедност 

деце  

Члан 32.  

 Установа доноси акт којим прописује  

мере, начин и поступак заштите и безбедности 

деце за време боравка у Установи и свих 

активности које организује Установа, током 

редовних програма и различитих облика и 

програма васпитно-образовног рада, у сарадњи са 

надлежним органом јединице локалне 

самоуправе, које је дужна да спроводи.  

Акт се доноси у складу са упутством 

министра. 

Правила понашања у Установи 

Члан 33.  

 У Установи се негују односи међусобог 

разумевања и уважавања личности деце, 

запослених и родитеља, сходно Правилнику о 

понашању у Установи, који доноси Управни 

одбор. 

 Запослени имају обавезу да својим радом и 

укупним понашањем доприносе развијању 

позитивне атмосфере у Установи.  

Установа је дужна да актом уреди правила 

понашања и међусобне односе деце, родитеља, 

односно других законских заступника и 

запослених у Установи. 

Забрана дискриминације 

Члан 34. 

У Установи су забрањене дискриминација 

и дискриминаторско понашање, којим се на 

непосредан или посредан, отворен или прикривен 

начин, неоправдано прави разлика или неједнако 

поступа, односно врши пропуштање 

(искључивање, ограничавање или давање 

првенства), у односу на лице или групе лица, као 

и на чланове њихових породица или њима блиска 

лица на отворен или прикривен начин, а који се 

заснива на раси, боји коже, прецима, 

држављанству, статусу миграната, односно 

расељеног лица, националној припадности или 

етничком пореклу, језику, верским или 

политичким убеђењима, полу, родном 

идентитету, сексуалној оријентацији, имовном 

стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, 

генетским особеностима, здравственом стању, 

сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и 

породичном статусу, осуђиваности, старосном 

добу, изгледу, чланству у политичким, 

синдикалним и другим организацијама и другим 

стварним, односно личним претпостављеним 

личним својствима, као и по другим основима 

утврђеним законом којим се прописује забрана 

дискриминације.  

Установа је дужна да предузме све мере 

прописане законом када се посумња или утврди 

дискриминаторно понашање у Установи. 

Забрана насиља, злостављања и 

занемаривања 

Члан 35. 

 У Установи је забрањено физичко, 

психичко, социјално, сексуално, дигитално и 

свако друго насиље, злостављање и занемаривање 

запосленог, детета, одраслог, родитеља, односно 

другог законског заступника или трећег лица у 

установи. 

Повреде забране, из става 1. овог члана, 

које запослени учини другом запосленом у 

Установи, уређују се законом. 

 Под насиљем и злостављањем 

подразумева се сваки облик једанпут учињеног, 

односно понављаног вербалног или невербалног 

понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и 

достојанства личности детета и одраслог. 

Занемаривање и немарно поступање 

представља пропуштање Установе или 

запосленог да обезбеди услове за правилан развој 

детета. 

Установа је дужна да одмах поднесе 

пријаву надлежном органу ако се код детета 

примете знаци насиља, злостављања или 

занемаривања. 

Под физичким насиљем из става 1. овог 

члана, сматра се: физичко кажњавање детета од 

стране запосленог, родитеља односно другог 

законског заступника или трећег лица у установи; 

свако понашање које може да доведе до стварног 

или потенцијалног телесног повређивања детета, 
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или запосленог; насилно понашање запосленог 

према детету или запосленом. 

Под психичким насиљем сматра се 

понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и 

достојанства. 

Под социјалним насиљем сматра се 

искључивање детата из групе вршњака и 

различитих активности Установе. 

Под сексуалним насиљем и злостављањем 

сматра се понашање којим се дете сексуално 

узнемирава, наводи или приморава на учешће у 

сексуалним активностима које не жели, не схвата 

или за које није развојно дорасло или се користи 

за проституцију, порнографију или друге облике 

сексуалне експлоатације. 

Под дигиталним насиљем и 

злостављањем, сматра се злоупотреба 

информационо комуникационих техологија која 

може да има за последицу повреду друге личности 

и угрожавање друге личности и угрожавање 

достојанства и остварује се слањем порука 

електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем 

веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме, 

социјалне мреже и другим облицима дигиталне 

комуникације. 

Установа је дужна да надлежном органу 

пријави сваки облик насиља, злостављања и 

занемаривања у установи почињен од стране 

родитеља, односно другог законског заступника 

или трећег лица у установи. 

Забрана понашања које вређа углед, 

част и достојанство 

Члан 36. 

Забрањено је свако понашање запосленог 

према детету и одраслом, детета и одраслог према 

запосленом; родитеља, односно другог законског 

заступника или трећег лица према запосленом; 

запосленог према родитељу односно другом 

законском заступнику; детета према другом 

детету, којим се вређа углед, част или 

достојанство. 

Директор је дужан да у року од три дана 

од дана сазнања за повреду забране предузме 

одговарајуће активности и мере у оквиру 

надлежности Установе. 

Забрана страначког организовања и 

деловања 

Члан 37. 

 У Установи није дозвољено страначко 

организовање и деловање и коришћење простора 

Установе у те сврхе. 

Права детета  

Члан 38. 

Установа, односно запослени у Установи 

дужни су да обезбеде оставривање права детета, а 

нарочито право на: 

1. квалитетан васпитно-образовни рад који 

обезбеђује остваривање принципа и циљева 

васпитања и образовања утврђених законом,  

2. уважавање личности, 

3. подршку за свестарни развој личности, 

подршку за посебно исказане таленте и њихову 

афирмацију, 

4. заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања,  

5. благовремену и потпуну информацију о 

питањима од значаја за васпитно-образовни рад,  

6. информације о правима и обавезама,  

7. заштиту и правично поступање установе 

према детету, као и друга права у области 

васпитања и образовања, у складу са законом. 

Родитељ, односно други законски 

заступник детета може да поднесе писану пријаву 

директору установе у случају повреде права детета 

или непримереног понашања запослених према 

детету, у складу са општим актом установе, у року 

од осам дана од дана сазнања о повреди права. 

Запослени у установи дужан је да одмах по 

сазнању, а најкасније наредног дана, поднесе 

писану пријаву директору да је учињена повреда 

права детета. 

 Директор је дужан да пријаву размотри и 

да уз консултације са родитељем детета или другог 

законског заступника, као и запосленима одлучи и 

предузме одговарајуће мере, у року од осам дана 

од дана пријема пријаве. 

Родитељ, односно други законски 

заступник може поднети пријаву Министарству, 

уколико сматра да су му повређена права утврђена 

законом, у року од осам дана од сазнања за 

повреду својих права.  

 V.  ОРГАНИ  УСТАНОВЕ 

Члан 39. 

 Установа има органе управљања, 

руковођења, стручне и саветодавне органе, у 

складу са законом, оснивачким актом и овим 

Статутом. 
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            ОРГАН УПРАВЉАЊА - УПРАВНИ 

ОДБОР  

Састав и именовање Управног одбора 

Члан 40. 

 Управни одбор је орган управљања  

предшколске установе. 

Председник и чланови Управног одбора 

обављају послове из своје надлежности, без 

накнаде. 

  Управни одбор има 9 чланова укључујући 

и председника.   

Чланове Управног одбора именује и 

разрешава Скупштина града Чачка, а председника 

бирају чланови Управног одборa тајним 

изјашњавањем, већином гласова од укупног броја 

чланова Управног одбора. 

Управни одбор чине по три представника 

из реда запослених у установи, родитеља односно 

других законских заступника и три представника 

на предлог јединице локалне самоуправе.  

Чланове Управног одбора из реда 

запослених предлаже Васпитно-образовно веће, а 

из реда родитеља Савет родитеља, тајним 

изјашњавањем. 

За члана Управног одбора не може да буде 

предложено ни именовано лице које је 

правноснажном пресудом осуђено за кривично 

дело за које је изречена безусловна казна затвора  

у трајању од најмање три месеца или које је 

осуђено за кривично дело насиље у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и 

злоставаљање  малолетног лица, или 

родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 

или давање мита, за кривична дела из групе 

кривичних дела против полне слободе, против 

правног саобраћаја и против човечности и других 

добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за 

које је, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање; лице које би могло 

да заступа интересе више структура (родитељ, 

односно други законски заступник, запослених у 

установи, представника јединице локалне 

самоуправе); лице чији су послови, дужност или 

функција неспојиви са обављањем послова у 

Управном одбору; лице које је већ именовано за 

члана органа управљања друге установе, лице које 

је изабрано за директора друге установе; лице које 

обавља послове секретара или помоћника 

директора установе и у другим случајевима, 

утврђеним законом. 

Скупштина града одлучује решењем о 

предлогу овлашћеног предлагача. Ако овлашћени 

предлагач не спроведе поступак у складу са 

законом или предложи кандидата супротно 

одредбама закона, Скупштина града одређује рок 

за усклађивање са законом. Ако овлашћени 

предлагач ни у остављеном року не поступи у 

складу са Законом, Скупштина града ће 

именовати чланове Управног одбора без предлога 

овлашћеног предлагача. 

Решење о именовању, односно разрешењу 

Управног одбора коначно је у управном поступку.  

Мандат Управног одбора 

Члан 41. 

Мандат Управног одбора траје четири 

године. 

Поступак за именовање чланова Управног 

одбора покреће се најкасније три месеца пре 

истека мандата претходно именованим члановима 

Управног одбора, а предлог овлашћених 

предлагача доставља се скупштини јединице 

локалне самоуправе најкасније месец дана пре 

истека мандата претходно именованим 

члановима. 

Скупштина града разрешиће, пре истека 

мандата, поједине чланове, укључујући и 

председника или цео Управни одбор, на лични 

захтев члана, као и ако: 

 1. Управни одбор доноси незаконите 

одлуке, или не доноси одлуке које је на основу 

закона и Статута дужан да доноси; 

 2. члан Управног одбора неоправданим 

одсуствовањима или несавесним радом 

онемогућава рад Управног одбора; 

 3. у поступку преиспитивања акта о 

именовању утврди неправилности, 

 4. овлашћени предлагач покрене иниција–

тиву за разрешење члана Управног одбора, 

односно  због престанка основа по којем је 

именован у Управни одбор, 

 5. када наступи услов због којих лице не 

може бити предложено ни изабранао за члана 

Управног одбора. 

 Изборни период новоименованог 

појединог члана Управног одбора траје до истека 

мандата органа Управног одбора. 

 Када Министарство утврди неправилности 

у поступку именовања, односно разрешења 

Управног одбора, Скупштина града дужна је да 

одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана 

достављања акта којим се налаже мера, отклони 

утврђене неправилности. 
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Ако Скупштина града не покрене 

поступак за преиспитивање акта о именовању, 

односно разрешењу Управног одбора и не 

усагласи га са законом, министар разрешава 

постојећи и именује привремени Управни одбор 

Установе најкасније у року од 15 дана. 

Члан 42. 

 Министар именује привремени Управни 

одбор ако чланове Управног одбора не именује 

Скупштина града до истека мандата претходно 

именованим члановима Управног одбора. Мандат 

привременог Управног одбора траје до 

именовања новог Управног одбора од стране 

јединице локалне самоуправе. 

Надлежност Управног одбора 

Члан 43. 

Управни одбор обавља следеће послове: 

- доноси Статут, правила понашања у Установи и 

друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова; 

- доноси предшколски програм, развојни план, 

годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању; 

- утврђује предлог финансијског плана за 

припрему буџета Републике Србије; 

- доноси финансијски план Установе, у складу са 

законом; 

- усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и 

извештај о извођењу посебних и специјализованих 

програма и других облика рада у предшколској 

установи; 

- расписује конкурс за избор директора установе;  

- даје мишљење и предлаже министру избор 

директора установе;  

- закључује са директором  уговор о међусобним 

правима и обавезама у складу са законом;  

- одлучује о правима и обавезама директора 

установе; 

- доноси одлуку о проширењу делатности 

установе;  

- разматра поштовање општих принципа, 

остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за 

побољшање услова рада и остваривање васпитно-

образовног рада, 

- доноси план стручног усавршавања запослених и 

усваја извештај о његовом остваривању;  

- одлучује по жалби  на решење директора; 

- образује, именује и разрешава чланове сталних и 

повремених комисија,  

- доноси пословник о свом раду, 

- бира председника и заменика Управног одбора, 

- стара се о обавештавању радника, о пословима и 

раду Установе у целини,  

- разматра извештаје, захтеве појединих тела, 

комисија и радника, 

- врши и друге послове у складу са законом, актом 

о оснивању и Статутом установе. 

Управни одбор доноси одлуке већином 

гласова од укупног броја чланова.  

  За обављање послова из своје 

надлежности Управни одбор одговара 

Скупштини града као органу који га именује, и 

као оснивачу. 

Члан 44. 

 Седнице Управног одбора сазива и њима 

председава председник Управног одбора, а у 

његовом одсуству заменик председника.  

 Седницама Управног одбора присуствује и 

учествује у његовом раду представник синдиката 

у Установи, без права одлучивања. 

 Начин рада Управног одбора уређује се 

Пословником о раду. 

             САВЕТ РОДИТЕЉА 

Члан 45. 

  Установа има Савет родитеља. 

У Савет родитеља објекта бира се по један 

представник родитеља, односно другог законског 

заступника деце из сваке васпитне групе, на 

почетку сваке радне године, а најкасније до 10. 

септембра.  

Сваки објекат бира по једног 

представника у Савет родитеља установе, јавним 

гласањем, већином гласова. Члан Савета 

родитеља је представник родитеља из изабраног 

објекта.  

Мандат Савета родитеља траје једну 

радну годину. 

Члану Савета родитеља у Установи, коме 

дете више не борави у Установи, престаје својство 

члана Савета родитеља и на његово место се бира 

нови члан Савета родитеља тог објекта.  

Новоизабраном члану мандат траје до 

краја радне године. 
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Савет родитеља Установе на првој 

конститутивној седници бира председника Савета 

родитеља.     

Председник Савета родитеља сазива и 

руководи седницама Савета. 

  Начин рада Савета родитеља уређује се 

Пословником о раду. 

Члан 46. 

Савет родитеља: 

- предлаже представнике из реда родитеља у 

Управни одбор, тајним изјашњавањем, 

- предлаже свог представника у све обавезне 

тимове Установе;  

- разматра предлог предшколског програма, 

развојног плана, годишњег плана рада;  

- разматра извештаје о остваривању, програма 

образовања и васпитања, развојног плана и 

годишњег плана рада, о спољашњем вредновању, 

самовредновању и спровођења мера за 

обезбеђивање и унапређивање квалитета 

образовно-васпитног рада;  

- разматра намену коришћења средстава од 

донација и од проширене делатности Установе;  

- предлаже Управном одбору намену коришћења 

средстава прикупљених од родитеља;  

- предлаже мере за осигурање квалитета и 

унапређивање васпитно-образовног рада, 

- разматра и прати услове за рад Установе, услове 

за одрастање и васпитање, безбедност и заштиту 

деце;  

- учествује у прописивању мера, начина и 

поступка заштите и безбедности деце за време 

боравка у Установи и свих активности које 

организује Установа; 

- даје сагласност на програм и организовање 

летовања, зимовања, излета и разматра извештај о 

њиховом остваривању; 

 Савет родитеља своје предлоге, питања и 

ставове упућује Управном одбору, директору и 

стручним органима установе.  

 Општински Савет родитеља 

Члан 47. 

 Општински савет родитеља чине 

представници Савета родитеља свих установа са 

подручја града Чачка. Представници Савета 

родитеља бирају се сваке радне  године.  

Савет родитеља Установе бира једног 

представника и његовог заменика у Општински 

савет  родитеља, на првој седници Савета 

родитеља за текућу радну годину.  

            ДИРЕКТОР 

Члан 48. 

Директор руководи радом Установе. 

Директор Установе бира се на период од 4 

године. Мандат директора тече од дана ступања 

на дужност. 

За директора Установе може да буде 

изабрано лице које испуњава услове прописане 

чланом 139. и чланом 140. Закона о основама 

система образовања и васпитања. 

Дужност директора предшколске 

установе може да обавља лице које има: 

образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања за 

васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад 

наставника, васпитача и стручног сарадника, 

обуку и положен испит за директора установе и 

најмање осам година рада у предшколској 

установи након стеченог одговарајућег 

образовања. 

Дужност директора предшколске 

установе може да обавља и лице које има: 

одговарајуће образовање из члана 140. став 3. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања за васпитача, дозволу за рад 

наставника, васпитача и стручног сарадника, 

обуку и положен испит за директора установе и 

најмање десет година рада у предшколској 

установи на пословима васпитања и образовања 

након стеченог одговарајућег образовања.  

Испит за директора установе може да 

полаже и лице које испуњава услове за директора 

установе и које има и доказ о похађаном 

прописаном програму обуке. 

Изабрани директор који нема положен 

испит за директора дужан је да га положи у року 

до две године од дана ступања на дужност.  

Избор директора Установе 

Члан 49. 

Директора именује министар, на период 

од четири године. 

Директор установе бира се на основу  

конкурса. 

Конкурс за избор директора расписује 

Управни одбор, најраније шест месеци, а 

најкасније четири месеца пре истека мандата 

директора. Конкурс за избор директора објављује 

се у средствима јавног информисања. 
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Пријава на конкурс за избор директора, 

заједно са потребном документацијом доставља 

се установи у року од петнаест дана од дана 

објављивања Конкурса. 

Конкурс мора да садржи услове које 

кандидати треба да испуњавају и доказе које 

морају да поднесу: 

- оверену копију дипломе о стеченом 

одговарајућем образовању, у складу са одредбом 

члана 140. Закона 

- доказ о поседовању лиценце за рад 

- доказ о раду на пословима образовања и 

васпитања, након стеченог одговарајућег 

образовања 

- доказ о психичкој, физичкој и здравственој 

способности за рад са децом 

- уверење да кандидат није осуђиван у складу са 

одредбом члана 139. став 1. тачка 3. Закона 

- уверење о држављанству Републике Србије 

- доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 

раду кандидата (извештај просветног саветника) 

- доказ о резултатима стручно-педагошког 

надзора установе и оцену спољашњег вредновања 

за кандидата на конкурсу који је претходно 

обављао дужност директора установе 

- биографију са кратким прегледом кретања у 

служби и предлогом програма рада на месту 

директора установе.  

Управни одбор образује комисију за избор 

директора (у даљем тексту: Комисија), која има 

три члана, један представник васпитног особља из 

реда васпитача, један представник из реда 

медицинских сестара и један представник 

ненаставног особља. На седници Управног одбора 

на којој се образује Комисија за избор директора, 

за кандидата који се предлаже претходно се 

прибавља сагласност кандидата да прихвата да 

буде члан Комисије.  

Комисија за избор директора од својих 

чланова бира председника комисије. 

Комисија спроводи поступак избора 

директора и то: обраду конкурсне документације, 

утврђује испуњеност законом прописаних услова 

за избор директора, обавља интервју са 

кандидатима и прибавља мишљење васпитно-

образовног већа о пријављеним кандидатима. 

 Мишљење васпитно-образовног већа даје 

се на посебној седници којој присуствују сви 

запослени и који се изјашњавају о свим 

кандидатима тајним гласањем.  

 Тајно гласање се спроводи на следећи 

начин: 

- на гласачким листићима кандидати се наводе 

редоследом утврђеним на листи кандидата, по 

азбучном реду презимена кандидата, са редним 

бројем испред сваког имена кандидата, 

- гласање се врши заокруживањем редног броја 

испред имена кандидата, 

- тајно гласање спроводи и утврђује резултате 

гласања Комисија за избор директора образована 

од стране Управног одбора  

Резултати тајног гласања су саставни део 

Записника са седнице Васпитно –образовног већа, 

који потписује Комисија за избор директора, 

записничар и директор Установе (у одсуству 

директора помоћник директора).  

Мишљење Васпитно образовног већа, 

односно свих запослених  као посебан акт се 

доставља Комисији за избор директора у року од 

два дана од дана одржавања седнице Васпитно-

образовног већа, који потписује Комисија и 

директор Установе (у одсуству директора 

помоћник директора). Мишљење се даје о свим 

кандидатима, рангирањем кандидата, од 

кандидата који је добио највећи број гласова до 

кандидата који је добио најмањи број гласова или 

није добио ни један глас.  

 Осим утврђивања испуњености услова за 

избор директора, комисија цени и доказ о 

резултату стручно-педагошког надзора у раду 

кандидата (извештај просветног саветника). 

 Уколико се на конкурс пријавило лице које 

је претходно обављало дужност директора 

установе, дужно је да достави  резултате стручно-

педагошког надзора установе и оцену спољашњег 

вредновања. 

Комисија сачињава извештај о 

спроведеном поступку за избор директора, који 

садржи достављену документацију кандидата и 

потребна мишљења и доставља их Управном 

одбору у року од осам дана од дана завршетка 

поступка. 

Управни одбор, на основу извештаја 

Комисије, сачињава образложену листу свих 

кандидата који испуњавају услове и предлог за 

избор директора, које заједно са извештајем 

Комисије, доставља министру у року од осам дана 

од дана достављања извештаја Комисије. 

Министар у року од тридесет дана од дана 

пријема документације, врши избор директора 

установе и доноси решење о његовом именовању, 

о чему Установа обавештава лица која су се 

пријавила на конкурс. 
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Уколико министар утврди да поступак 

конкурса за избор директора није спроведен у 

складу са законом, односно да би избор било ког 

кандидата са листе могао да доведе у питање 

несметано обављање делатности установе, у року 

од осам дана доноси решење о поновном 

расписивању конкурса за избор директора. 

Решење о именовању директора коначно 

је у управном поступку.  

Учесник конкурса има право на судску 

заштиту у управном спору.  

Статус директора 

Члан 50. 

Права, обавезе и одговорности директора 

утврђују се посебним уговором о међусобним 

правима и обавезама, без заснивања радног 

односа. 

Директору установе мирује радни однос за 

време трајања два мандата и има право да се врати 

на послове које је обављао пре именовања. 

Уколико директору установе коме мирује 

радни однос престане дужност директора због 

истека мандата или на лични захтев током трећег 

и сваког наредног мандата, распоређује се на 

послове који одговарају степену и врсти његовог 

образовања. 

Ако нема одговарајућих послова, 

остварује право као запослени за чијим радом је 

престала потреба, у складу са законом. 

Вршилац дужности директора 

Члан 51. 

 Вршиоца дужности директора Установе 

именује министар до избора директора у року од 

осам дана од дана наступања разлога за 

именовање вршиоца дужности директора.  

За вршиоца дужности директора установе 

може да буде именовано лице које испуњава 

прописане услове за директора установе, осим 

положеног испита за директора установе, и то до 

избора директора, а најдуже шест месеци. 

 Након престанка дужности, вршилац 

дужности директора има право да се врати на 

послове које је обављао пре именовања. 

 Права, обавезе и одговорност директора 

Установе односе се и на вршиоца дужности 

директора. 

Надлежност и одговороност директора 

Члан 52. 

Директор Установе одговоран је за 

законитост рада и успешно обављање делатности 

Установе.  

Директор за свој рад одговара министру и 

Управном одбору. 

Директор Установе: 

1. Планира и организује остваривање програма 

образовања и свих активности Установе; 

2. Одговоран је за обезбеђивање квалитета, 

самовредновање, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања, остваривање стандарда 

постигнућа и унапређивање квалитета васпитно-

образовног рада; 

3. Одговоран је за остваривање Развојног плана 

Установе; 

4. Одлучује о коришћењу средстава утврђених 

Финансијским планом и одговара за одобравање и 

наменско коришћење тих средстава, у складу са 

законом; 

5. Сарађује са органима јединице локалне 

самоуправе, организацијама и удружењима; 

6. Организује и врши педагошко-инструктивни 

увид и прати квалитет образовно-васпитног рада 

и педагошке праксе и предузима мере за 

унапређивање и усавршавање рада васпитача и 

стручних сарадника; 

7. Планира и прати стручно усавршавање и 

спроводи поступак за стицање звања васпитача и 

стручног сарадника; 

8. Предузима мере у случајевима повреда забрана 

из члана од 110. до 113. Закона о основама система 

образовања и васпитања; 

9. Предузима мере ради извршавања налога 

просветног инспектора и просветног саветника, 

као и других инспекцијских органа; 

10. Одговоран је за благовремен и тачан унос и 

одржавање ажурности базе података о Установи у 

оквиру јединственог информационог система 

просвете; 

11. Стара се о благовременом објављивању и 

обавештавању запослених, родитеља, односно 

других законских заступника, стручних органа и 

Управног одбора о свим питањима од интереса за 

рад Установе и ових органа; 

12. Сазива и руководи седницама Васпитно-

образовног већа, без права одлучивања; 

13. Образује стручна тела и тимове, комисије и 

усмерава и усклађује рад стручних органа у 

Установи; 
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14. Сарађује са родитељима, односно другим 

законским заступницима деце; 

15. Подноси извештаје о свом раду и раду 

Установе органу управљања, најмање два пута 

годишње; 

16. Доноси општи акт о организацији и 

систематизацији послова и план јавних набавки; 

17. Одлучује о правима, обавезама и 

одговорностима запослених у складу са овим и 

посебним законом; 

18. Обезбеђује услове за остваривање права деце 

и права, обавезе и одговорности запослених, у 

складу са законом, 

19. Извршава одлуке Управног одбора и оснивача, 

20. Одлучује по жалби на решење конкурсне 

комисије за избор кандидата за пријем у радни 

однос, 

21. Води дисциплински поступак и изриче 

дисциплинску меру против запосленог, 

22. Доноси одлуку о именовању и разрешењу 

запослених са посебним овлашћењима и 

одговорностима, као и руководиоце  

организационих  јединица, 

23. Обавља друге послове у складу са Законом и 

Статутом. 

             У случају привремене одсутности или 

спречености директора да обавља дужност, 

замењује га помоћник директора или васпитач 

односно стручни сарадник у установи на основу 

овлашћења директора, односно органа управљања, 

у складу са законом.  

Престанак дужности директора 

Члан 53. 

Дужност директора престаје: истеком 

мандата, на лични захтев, навршавањем 65 година 

живота и разрешењем.  

Одлуку о престанку дужности директора 

доноси министар. 

Министар разрешава директора установе 

из разлога који су утврђени у члану 128. став 7. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања. 

Министар решењем разрешава директора 

у року од 15 дана од дана сазнања, а најкасније у 

року од једне године од наступања услова који су 

предвиђени законом. 

Решење министра којим се директор 

разрешава, коначно је у управном поступку.  

Помоћник  директора 

Члан 54.  

 Установа може да има помоћника 

директора, у складу са нормативом којим се 

утврђују критеријуми и стандарди за 

финансирање Установе. 

 Решењем директора на послове помоћника 

директора распоређује се васпитач или стручни 

сарадник, који има професионални углед  и 

искуство у Установи, за сваку  радну годину. 

 Помоћник директора организује, руководи 

и одговоран је за педагошки рад Установе, 

координира рад стручних актива и других 

стручних органа Установе и обавља друге 

послове, у складу са Статутом Установе. 

 Помоћник директора обавља и послове 

радног места васпитача или стручног сарадника, 

са ког је распоређен.  

Колегијум Установе 

Члан 55. 

          У циљу спровођења јединствене пословне 

политике и координације рада организационих 

јединица, образује се Колегијум Установе. 

          Колегијум чине директор, помоћник 

директора, стручни сарадници и руководиоци 

организационих јединица.  

          На седницу Колегијума, директор може 

позвати и друге запослене који нису чланови 

Колегијума, уколико процени да је његово 

присуство неопходно. 

          Присуство седницама је обавезно. 

          Седнице сазива и њима руководи директор 

Установе, а у случају његове одсутности или 

спречености помоћник директора.  

           На седницама се води записник, који 

потписују директор, односно помоћник директора 

и записничар.          

           Записничар се бира на почетку сваке радне 

године, на период од годину дана. 

           Колегијум доноси препоруке, закључке 

који се достављају надлежним службама на даље 

поступање. 

СТРУЧНИ ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

Члан 56. 

Стручни органи Установе су: 

- Васпитно-образовно веће, 
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- Педагошки колегијум, 

- Стручни активи васпитача, 

- Стручни активи медицинских сестара,  

- Стручни актив за развојно планирање, 

- Актив стручних сарадника  

- Стручни актив приправника и ментора 

- Актив за праћење предшколског програма 

- и други стручни активи и тимови. 

Директор у установи образује следеће 

тимове: 

1. Тим за инклузивно образовање,  

2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања,  

3. Тим за самовредновање 

4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе,  

5. Тим за професионални развој 

6. Тим за спортске активности 

7. Тим за реализацију еколошких активности 

8. Тим за реализацију различитих облика и 

програма васпитно-образовног рада 

9. Тим за неговање народне традиције 

10. и друге тимове за остваривање одређеног 

задатка, програма или пројекта.  

Тим могу да чине представници 

запослених, родитеља, односно других законских 

заступника, јединице локалне самоуправе, 

односно стручњака за поједина питања.   

             Стручни органи, тимови и педагошки 

колегијум: старају се о обезбеђивању и 

унапређивању квалитета образовно- васпитног 

рада Установе; прате остваривање програма  

васпитања и образовања; старају се о остваривању 

циљева и стандарда постигнућа; вреднују 

резултате рада васпитача, медицинских сестара и 

стручних сарадника; прате и утврђују резултате 

рада деце; предузимају мере за јединствен  и 

усклађен рад са децом о одраслима у процесу 

васпитања и образовања и решавају друга стручна 

питања васпитно-образовног рада.  

Васпитно-образовно веће 

Члан 57. 

          Васпитно-образовно веће чине васпитачи, 

медицинске сестре – васпитачи и стручни 

сарадници. 

          Васпитно-образовно веће обавља следеће 

послове: 

- утврђује предлог годишњег плана васпитно-

образовног рада и предшколског програма и стара 

се о њиховом успешном остваривању; 

- стара се о осигурању и унапређивању квалитета 

васпитно-образовног рада Установе; 

- прати остваривање програма васпитања и 

образовања; 

- вреднује резултате рада васпитача или стручних 

сарадника; 

- прати и утврђује резултате рада деце; 

- доноси одлуку о избору наставних средстава која 

ће се користити у школској години, а на 

образложен предлог стручног актива васпитача; 

- предузима мере за јединствен и усклађен рад са 

децом у процесу васпитања и образовања; 

- даје предлог ментора за увођење приправника у 

посао; 

- предлаже представнике запослених у Управни 

одбор;  

- давање мишљења о свим кандидатима за избор 

директора и 

- решава друга питања васпитно-образовог рада. 

 План и програм рада Васпитно-образовног 

већа је саставни део Годишњег плана рада 

Установе.  

Начин рада Васпитно-образовног већа 

Члан 58. 

 Васпитно-образовно веће сазива и њиме 

председава директор Установе без права 

одлучивања, а у одсуству директора помоћник 

директора. 

 Рад Васпитно-образовног већа одвија се на 

седницама у складу са Годишњим планом рада.  

           Седнице се одржавају ако седници 

присуствује већина од укупног броја чланова 

Васпитно-образовног већа.  

           Укупан број чланова Васпитно-образовног 

већа утврђује се на основу списка запослених (на 

неодређено и одређено време) који кадровска 

служба Установе доставља директору, за сваку 

седницу Већа. 

Члан 59. 

 Седница Васпитно-образовног већа сазива 

се истицањем позива на огласној табли по 

организационим јединицама, најмање три дана 

пре дана одржавања седнице, осим ако се седница 

сазива по хитном поступку. 
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 Седница Васпитно-образовног већа сазива 

се по потреби, у складу са Годишњим планом 

рада, а најмање два пута у току радне године.     

            Директор је дужан да закаже седницу на 

захтев већине чланова Васпитно-образовног већа, 

Управног одбора, Савета родитеља и оснивача. 

Члан 60.  

            Позив за седницу Васпитно-образовног 

већа садржи и предлог дневног реда. 

 По утврђивању кворума и усвајања 

дневног реда, о свакој тачки дневног реда се 

дискутује. Дискусија треба да буде што краћа и 

јаснија.  

            Дискутант има право да у дискусији изрази 

своје мишљење, став, уверење поштујући законску 

обавезу на понашање које доприноси развијању 

позитивне атмосфере у Установи, а све у вези са 

тачком дневног реда. 

Члан 61. 

 О одржавању реда на седници стара се 

директор. 

 Директор ће опоменути члана Васпитно-

образовног већа или друго присутно лице које и 

после одузимања речи наставља да говори, као и 

лице које се непристојно понаша или на други 

начин омета рад на седници. 

 Ако опоменуто лице и даље наставља да 

омета рад на седници, на предлог директора или 

члана Васпитно-образовног већа, исто може бити 

удаљено са седнице.  

            Одлуку о удаљењу са седнице доноси 

директор.  

Члан 62. 

Уколико се не одржи седница Васпитно-

образовног већа због недостатка кворума, заказује 

се нова седница у року до три дана са истим 

дневним редом. 

Исту одлуку донеће директор и ако није 

испуњен неки други услов за одржавање седнице. 

О раду Васпитно-образовног већа води се 

записник, који потписују директор и записничар 

који се бира на почетку радне године, на период од 

годину дана.  

Одлучивање Васпитно-образовног већа 

Члан 63. 

Васпитно-образовно веће доноси одлуке, 

закључке, мишљења, предлоге и др. на основу 

већине од укупно присутних на седници. 

Члан Васпитно-образовног већа може 

гласати за или против, а може бити и уздржан.  

Гласање се по правилу спроводи јавно, ако 

законом или Статутом није другачије предвиђено. 

Тајно гласање се спроводи у следећим 

случајевима:  

- давање мишљења о свим кандидатима за избор 

директора, 

- давање предлога чланова Управног одбора из 

реда запослених. 

Васпитно-образовно веће може одлучити 

да се и у другим случајевима одлучује тајно. 

За тајно гласање се користе гласачки 

листићи. 

Члан 64. 

Давање мишљења Васпитно-образовног 

већа о свим кандидатима за избор директора врши 

се на посебној седници којој присуствују сви 

запослени у установи (на одређено и неодређено 

време), тајним гласањем које спроводи Комисија 

за избор директора образована од стране 

Управног одбора. 

На седници Васпитно-образовног већа на 

којој се даје предлог чланова Управног одбора из 

реда запослених, гласање спроводи Комисија која 

се именује на самој седници, а предложеним се 

сматрају она три кандидата која добију највећи 

број гласова присутних чланова Васпитно-

образовног већа. 

Педагошки колегијум  

Члан 65. 

       Педагошки колегијум чине председници 

стручних актива васпитача и медицинских 

сестара, стручни сарадници, координатори тимова 

и радних група и други стручни органи који су 

утврђени Годишњим планом рада. 

      Педагошки колегијум разматра питања и 

заузима ставове у вези са пословима директора 

који се односе на: 

- планирање, организовање остваривања програма 

образовања и васпитања и свих активности 

Установе, 

 - старање о осигурању квалитета, 

самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању васпитно-образовног 

рада, 

- анализира резултате самовредновања, стручно-

педагошког надзора и спољашњег вредновања 

рада установе  

- старање о остваривању развојног плана 

Установе, 
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 - организује педагошко-инструктивни увид и 

прати квалитет васпитно-образовног рада  и 

педагошке праксе, и предузима мере за 

унапређивање и усавршавање рада васпитача, 

медицинских сестара и стручних сарадника, 

 - вреднује примену наученог у оквиру стручног 

усавршавања у раду и допринос стручног 

усавршавања развоју и постигнућима деце 

- планирање и праћење стручног усавршавања 

запослених и спровођење поступка за стицање 

звања васпитача и стручног сарадника;  

- сарадњу са органима јединице локалне 

самоуправе, организацијама и удружењима  и др. 

       Педагошки колегијум одржава седнице које 

сазива и којима руководи директор, односно 

помоћник директора, а о чему се води записник. 

        Записничар се бира на почетку сваке радне 

године, на период од годину дана. 

        Присуство седницама је обавезно. 

Стручни активи васпитача 

Члан 66. 

        Стручни актив васпитача чине васпитачи 

који раде у васпитним групама са децом од 3 

године до поласка у школу. Састанцима актива 

васпитача могу присусутвовати директор, 

помоћник директора и стручни сарадници. Актив 

васпитача има председника актива који се бира на 

период од једне године. Председник Актива 

васпитача сазива састанке, утврђује дневни ред у 

складу са Годишњим планом рада, захтевом 

директора и васпитача, прати динамику 

реализације предвиђену годишњим планом 

установе. 

         Стручни актив васпитача обавља следеће 

послове: 

- утврђује предлог основа за годишњи план 

васпитно-образовног рада у васпитним групама 

одговарајућег узраста, 

- унапређује, усклађује и допуњује групне 

планове рада васпитача и предлаже садржај и 

средства рада, 

- прати и унапређује вођење педагошке  

документације, 

- у сарадњи са стручном службом предлаже 

набавку стручне литературе, 

- предлаже програм стручног усаршавања 

васпитача, 

- разматра стручну проблематику путем 

предавања, трибина и сл. 

- анализира извештаје са стручних скупова и 

вредновање васпитно-образовног рада, 

- врши и друге послове утврђене Годишњим 

планом рада Установе. 

     Актив васпитача одржава састанке на којима се 

води записник, који потписује председник и 

записничар.  

     Актив на седницама доноси одлуке, мишљења, 

предлоге и др. 

      Записничар се бира на почетку сваке радне 

године, на период од годину дана.  

      Присуство састанцима је обавезно. 

Стручни активи медицинских сестара 

Члан 67. 

 Стручни актив медицинских сестара 

разматра резултате неге, васпитно-образовног 

рада и превентивно-здравствене заштите 

Установе. 

Актив медицинских сестара чине 

медицинске сестре – васпитачи. Седницама 

актива медицинских сестара могу присуствовати 

директор, стручни сарадник, сарадник за 

унапређивање превентивне здравствене заштите, 

сарадник-медицинска сестра за превентивну 

здравствену заштиту и негу, сарадник за исхрану 

нутрициониста и други сарадници. Актив 

медицинских сестара има председника актива 

који се бира на период од једне године. 

Председник Актива сазива састанке, утврђује 

дневни ред у складу са Годишњим планом рада, 

захтевом директора и медицинских сестара 

васпитача, прати динамику реализације 

предвиђену годишњим планом установе. 

       Стручни актив медицинских сестара обавља 

послове: 

- систематског праћења здравственог стања раста 

и развоја деце,                                                                     

- утврђује предлог основа за Годишњи план рада, 

активности за негу и исхрану деце, васпитно-

образовни рад и превентивно-здравствену 

заштиту у групама одговарајућег узраста, 

- унапређује, усклађује и допуњује индивидуално 

планирање и програмирање рада медицинских 

сестара у јаслама, 

- прати реализацију васпитно образовног рада, 

неге, превентивне здравствене заштите и даје 

предлоге за измене и допуне, 

- предлаже програм стручног усавршавања 

медицинских сестара васпитача, 
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- прати и унапређује вођење педагошке 

документације, 

- врши и друге послове предвиђене планом и 

програмом рада Установе. 

       Актив медицинских сестара одржава састанке 

на којима даје мишљења, предлоге и води 

записник који потписује председник и 

записничар. 

        Записничар се бира на почетку сваке радне 

године, на период од годину дана.  

        Присуство састанцима је обавезно. 

Члан 68. 

       Директор може на предлог Стручних актива 

васпитача и медицинских сестара формирати: 

- активе узрасних група, 

- активе организационих јединица, 

- тематски активи који раде на одређеној пробле–

матици. 

         У оквиру појединих актива могу се 

формирати тематске секције, односно радне групе. 

Стручни актив за развојно планирање 

Члан 69. 

        Стручни актив за развојно планирање чине 

представници васпитача, стручних сарадника, 

јединице локалне самоуправе и Савета родитеља.  

         Чланове Стручног актива за развојно 

планирање именује Управни одбор, на предлог 

директора. 

         Задатак актива је да:  

- сачини и предложи Управном одбору развојни 

план Установе који садржи приоритете у 

остваривању образовно-васпитног рада, 

садржи план и носиоце активности, 

критеријуме и мерила за вредновање 

планираних активности и друга питања од 

значаја за развој Установе 

- утврди правила чувања, заштите и 

располагања подацима,  

- организује рад актива и пратећу методологију, 

- прикупља потребне податке као основу за 

израду документа,  

- израђује  инструменте  и договара 

методологију за праћење спровођења 

активности из документа, 

- подноси два пута годишње извештај 

Педагошком колегијуму и директору установе 

у писаној форми. 

     Стручним активом за развојно планирање 

руководи координатор кога именује директор за 

сваку радну годину. 

Стручни актив приправника и ментора 

Члан 70. 

             Стручни актив приправника и ментора 

чине васпитачи и медицинске сестре у статусу 

приправника и у статусу ментора, представник 

стручних сарадника. Директор присуствује активу 

по потреби. 

           Директор решењем именује ментора, на 

основу прибављеног мишљења Васпитно-

образовног већа на почетку радне године.  

            Активом  руководи председник кога 

именује директор за сваку радну годину.  

Председник Актива сазива састанке, утврђује 

дневни ред у складу са Годишњим планом рада, 

прати динамику реализације предвиђену 

годишњим планом установе. 

Стручни актив обавља послове: 

- израђује и прати Програм увођења приправника 

у посао  

- извођења активности од стране ментора и 

приправника са анализом активности 

- подноси извештај о реализацији планираних 

активности, два пута годишње Педагошком 

колегијуму 

Актив за праћење предшколског програма  

Члан 71. 

     Актив за праћење предшколског програма чине 

директор, помоћник директора, васпитачи и 

медицинске сестре, представник стручних 

сарадника. Актив има председника актива који се 

бира на период од једне године. Председник 

Актива сазива састанке, утврђује дневни ред у 

складу са Годишњим планом рада, прати 

динамику реализације предвиђену годишњим 

планом установе. 

              Динамика рада актива се утврђује 

годишњим планом рада.  

  Aктив обавља послове: 

- праћења и вредновања остваривања програмских 

активности планираних Предшколским 

програмом установе 

- разрада методологије праћења за сваки од 

сегмената предшколског програма 

- детекција тешкоћа и предлагање мера за 

превазилажења тешкоћа у остваривању програма 
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- сарадња са тимовима за Развојно планирање и 

Самовредновање с циљем унапређивања 

квалитета рада у установи односно остваривања 

стандарда квалитета рада у Установи 

- извештавање Педагошком колегијуму, органима 

управљања и саветодавним органима о 

постигнутим ефектима и стандардима квалитета 

рада 

- израда предлога Предшколског програма 

установе 

- предлагање мера за унапређивање рада и допуне 

Предшколског програма. 

Тим за инклузивно образовање 

Члан 72. 

              Централни тим за инклузивно образовање 

чине представници медицинских сестара – 

васпитача, васпитача, стручних сарадника и 

родитеља, односно старатеља.  

        Задаци тима су: 

- прибављање мишљења интерресорне комисије за 

потребе доношења индивидуалног образовног 

плана, 

- давање предлога за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, 

- предлагање индивидуалног образовног плана 

Педагошком колегијуму,  

- мапирање деце предшколског узраста којој је 

потребна додатна подршка у установи, 

- рад на умрежавању и ширењу мреже подршке за 

децу и породице /повезивање институција, 

организација и удружења на територији града, 

- развијање инклузивне културе, 

-предлагање облика стручног усавршавања за 

стручне раднике који учествују у процесу 

инклузије 

-сарадња са тимом за самовредновање и развојно 

планирање 

-организовање сатанака тимова за додатну 

подршку деци 

- подношење извештаја о реализацији активности 

Педагошком колегијуму /два пута годишње/ .  

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Члан 73. 

         Tим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања чине представници 

медицинских сестара – васпитача, васпитача, 

стручних сарадника, службе техничког 

одржавања, набавке, транспорта, Савета 

родитеља, секретар, директор.  

         Задатак Тима је да:  

- предлаже, планира и израђује Програм заштите 

деце, 

- информише и пружа основну обуку за све 

запослене у Установи о превенцији, препознавању 

и реаговање на насиље, 

- организује упознавање родитеља са Протоколом 

за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања, 

- координира израду и реализацију оперативног 

програма заштите деце /превентивне и 

интервентне активности/, 

- организује консултације у установи и процењује 

нивое ризика за безбедност деце, 

- прати и процењује ефекте предузетих мера 

заштите деце, 

- континуирано анализира и прати ситуацију у 

погледу присуства и учесталости насиља;  

- континуирано анализира и прати ситуацију у 

погледу учесталости повреда деце и предлаже 

мере за унапређење безбедности;  

- прати реализацију стручног усавршавања  

запослених у области превенције насиља; 

- сарађује са релевантним установама, 

- прикупља документацију, води евиденцију и 

обезбеђује заштиту поверљивости података, 

- учествује у процени ризика и доношењу одлука о 

поступцима и процедурама у случајевима сумње 

или дешавања насиља,  

- подноси извештај о реализацији планираних 

активности, два пута годишње Педагошком 

колегијуму.  

Тим за самовредновање 

Члан 74.     

         Тим за самовредновање чини директор, 

представник стручних сарадника, васпитачи, 

медицинске сестре и представник родитеља 

изабран на Савету родитеља.  

        Самовредновање се обавља сваке године по 

појединим областима вредновања, а сваке четврте 

или пете године  у целини.  

        Задатак Тима је: 

- координација, праћење и евалуација рада на 

самовредновању и реализација самовредно–

вања;  
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- израда акционих планова -при састављању 

акционог плана одређују се развојни циљеви и 

приоритети и постављају остварљиве мере; 

- да поднесе извештај о реализацији 

самовредновања у Установи два пута годишње 

Педагошком колегијуму; 

- избор предмета праћења и вредновања; 

- чување, заштита и располагање подацима. За 

свако подручје вредновања и показатеље 

прикупљају се ваљани и поуздани докази; 

- обрада и анализа добијених података. 

   Тимом руководи координатор кога именује 

директор за сваку радну годину.  

         Извештај о самовредновању квалитета рада 

установе подноси директор Васпитно-образовном 

већу, Савету родитеља, Управном одбору и 

надлежној Школској управи. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

Члан 75. 

        Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе чине директор, представници стручних 

сарадника, васпитача, медицинских  сестра  и 

представника родитеља. 

        Задатак Тима је да: 

- прати квалитет образовно – васпитног рада 

установе, 

- прати остваривање циљева и стандарда квалитета 

рада установе, 

- прати остваривање предшколског програма и 

годишњег плана рада установе, 

- анализа приоритетнe циљеве и задатке  из 

Развојног плана установе и Годишњег плана рада 

установе, 

- вреднује резултате рада васпитача и стручних 

сарадника, 

- подноси извештај о реализацији планираних 

активности Педагошком колегијуму. 

         Тимом руководи координатор кога именује 

директор за сваку радну годину.  

Тим за професионални развој 

Члан 76. 

         Тим за професионални развој чине 

представници стручних сарадника, васпитача и 

медицинских сестара васпитача.  

         Задатак тима је да: 

- планира и прати стручно усавршавање 

запослених у установи и ван ње и предлаже 

запослене за стицање звања; 

- прати остваривање плана свих облика стручног 

усавршавања наставника, васпитача и стручних 

сарадника;  

- врши координацију и води евиденцију о 

стручном усавршавању и професионалном развоју 

наставника, васпитача и стручног сарадника;  

- утврђује предлог потврде  васпитачу и стручном 

сараднику о броју бодова остварених у 

петогодишњем периоду стручног усавршавања у 

складу са правилником о сталном стручном 

усавршавању а на основу достављених података у 

евиденцији; 

- учествује у избору едукација и других облика 

стручног усавршавања; 

- даје предлог Педагошком колегијуму и 

директору за упућивање на стручно усавршавање 

васпитаче и стручне сараднике који у 

петогодишњем периоду нису остварили најмање 

100 бодова  како би се предузеле мере за 

унапређивање њихових компетенција;  

- предлаже мере за унапређивање компетенција 

васпитача и стручних сарадника према утврђеним 

потребама;  

- подноси квартално извештај о реализацији 

планираних активности и остварености сати 

стручног усавршавања у установи и ван установе 

Педагошком колегијуму.  

         Тимом руководи координатор кога именује 

директор за сваку радну годину.  

 Тим за спортске активности  

Члан 77. 

         Тим за спортске активности чине 

представници медицинских сестара – васпитача, 

васпитача, стручних сарадника, родитеља, 

односно старатељ и по потреби  стручњак ван 

установе.  

          Задатак тима је да: 

- предлог програма спортских активности  

- подноси извештај о реализацији планираних 

активности, два пута годишње Педагошком 

колегијуму. 

         Тимом руководи координатор кога именује 

директор за сваку радну годину.  

Тим за реализацију еколошких активности  

Члан 78. 

         Тим за реализацију еколошких активности 

чине представници медицинских сестара – 

васпитача, васпитача, стручних сарадника, 

родитеља, односно старатељ и по потреби 

асистент и стручњак ван установе.  
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         Задатак тима је да: 

- предлог програма за реализацију еколошких 

активности  

- подноси извештај о реализацији планираних 

активности, два пута годишње Педагошком 

колегијуму. 

         Тимом руководи координатор кога именује 

директор за сваку радну годину.  

Тим за реализацију различитих облика и 

програма васпитно-образовног рада  

Члан 79. 

         Тим за реализацију различитих облика и 

програма васпитни-образовног рада чине 

представници медицинских сестара – васпитача, 

васпитача, стручних сарадника, родитеља, 

односно старатељ и по потреби асистент и 

стручњак ван установе. 

         Задатак тима је да: 

-утврђивање потреба на нивоу установе и предлог 

за организовање различитих облика и програма 

васпитно-образовног рада 

- подноси извештај о реализацији планираних 

активности, два пута годишње Педагошком 

колегијуму. 

         Тимом руководи координатор кога именује 

директор за сваку радну годину.  

Тим за неговање народне традиције  

Члан 80. 

          Тим за неговање народне традиције чине 

представници медицинских сестара – васпитача, 

васпитача, стручних сарадника, родитеља, 

односно старатељ и по потреби стручњак ван 

установе. 

- предлог програма неговања народне традиције  

- подноси извештај о реализацији планираних 

активности, два пута годишње Педагошком 

колегијуму. 

          Тимом руководи координатор кога именује 

директор за сваку радну годину.  

             VI. ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ 

Васпитачи и стручни сарадници 

Члан 81. 

Васпитно-образовни рад у установи 

остварује васпитач и медицинска сестра васпитач, 

у складу са посебним законом. 

Стручне послове на унапређивању 

васпитно-образовног рада у предшколској 

установи обављају педагог и психолог, педагог 

физичке културе и логопед, у складу са посебним 

законом. 

Задатак васпитача у установи је да својим 

компетенцијама осигура уважавање принципа 

васпитања и образовања, остваривање циљева 

васпитања и образовања и унапређивање 

васпитно-образовног рада са децом. Васпитач 

припрема, планира, реализује и вреднује 

остваривање програма васпитно образовног рада, 

прати и пружа подршку добробити и целовитом 

развоју у сарадњи са колегама и родитељима 

односно старатељима деце, ради унапређивања 

васпитно образовне праксе сарађује са 

родитељима или старатељима деце и широм 

друштвеном заједницом, учествује у раду 

стручних органа и тимова установе. 

Распоред рада запослених по објектима и 

групама утврђује се Годишњим планом рада за 

сваку радну годину. 

Задаци стучних сарадника 

Члан 82. 

Задаци стручног сарадника су да, у оквиру 

своје надлежности, ради на:  

1. унапређивању васпитно-образовног рада у 

установи, 

2. праћењу, подстицању и пружању подршке 

укупном развоју детета у домену физичких, 

интелектуалних, емоционалних и социјалних 

капацитета и предлагање мера у интересу развоја 

и добробити детета; 

3.  пружању стручне подршке васпитачу и 

директору за: 

- стварање подстицајне средине уз примену 

савремених научно заснованих сазнања; 

- развијање компентенција и професионални 

развој васпитача и стручних сарадника; 

- развијање компентенција за остваривање циљева 

и општих исхода образовања и васпитања; 

4. развоју инклузивности установе,  

5. стручним пословима у заштити од насиља и 

стварању безбедне средине за развој деце, заштити 

од дискриминације и социјалне искључености 

деце,  

6. праћењу и вредновању васпитно-образовног 

рада и предлагању мера за повећање квалитета 

васпитно-образовног рада, 

7. остваривању сарадње са децом, родитељима, 

односно другим законским заступницима, и 

другим запосленим у установи, 



14. јул 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 1063 – Број 14 

8. остваривању сарадње са надлежним установама, 

стручним удружењима и  другим органима и 

организацијама,  

9. координацији сарадње и обезбеђивању примене 

одлука Савета родитеља установе и општинског 

савета родитеља, 

10. спровођењу стратешких одлука Министарства 

у установи, у складу са својим описом посла. 

Стручни сарадник остварује задатке на 

основу стандарда компентенција за стручне 

сараднике. 

Сарадник и лични пратилац 

Члан 83. 

У обављању делатности васпитања и 

образовања предшколска установа има сарадника: 

за исхрану -нутриционисту, за унапређивање 

превентивне здравствене заштите и медицинску 

сестру за превентивну здравствену заштиту и негу, 

а може да има и другог сарадника, у складу са 

посебним законом. 

Васпитно-образовном раду присуствује и 

лични пратилац детета са сметњама у развоју, ради 

пружања помоћи детету са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, у складу са законом. 

Лични пратилац доступан је детету са 

инвалидитетом односно сметњама у развоју, коме 

је потребна подршка за задовољавање основних 

потреба у свакодневном животу у области 

кретања, одржавања личне хигјене, облачења и 

комуникације са другима, под условом да је 

укључено у установу. 

Секретар установе 

Члан  84. 

Правне послове у установи обавља 

секретар. 

Секретар мора да има образовање из 

области правних наука у складу са чланом 140. 

став 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања и дозволу за рад секретара.  

Секретар се уводи у посао и оспособљава 

за самосталан рад савладавањем програма за 

увођење у посао и полагањем испита за лиценцу 

за секретара.  

Секретар који има положен испит за 

секретара, правосудни или стручни испит за 

запослене у органима државне управе или 

државни стручни испит, сматра се да има лиценцу 

за секретара.  

Послови секретара 

Члан 85. 

 Секретар установе обавља следеће 

послове: 

1. Стара се о законитом раду установе, указује 

директору и управном одбору на неправилности у 

раду, 

2. Обавља управно правне послове у установи,  

3. Израђује опште и појединачне правне акте 

установе,  

4. Обавља правне и друге послове за потребе 

установе,  

5. Израђује уговоре које закључује установа, 

6. Обавља правне послове у вези са статусним 

променама у установи,  

7. Обавља правне послове у вези са уписом деце,  

8. Обавља правне послове у вези са јавним 

набавкама у сарадњи са финансијском службом 

установе, 

9. Прати прописе и о томе информише запослене,  

10. Пружа стручну помоћ у вези са избором 

органа управљања у установи,  

11. Пружа стручну подршку и координира рад 

комисије за избор директора, 

12. Друге правне послове по налогу директора. 

Услови за пријем у радни однос 

Члан 86. 

 У радни однос у Установу може да буде 

примљено лице, под условима прописаним у 

члану 139. Закона о основама система образовања 

и васпитања, и ти услови се доказују приликом 

пријема у радни однос и проверавају се у току 

рада. 

 Васпитач и стручни сарадник је лице које 

има образовање предвиђено у члану 140. и члану 

141.  ставу 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

Члан 87. 

Послове васпитача и стручног сарадника 

може да обавља лице које има дозволу за рад 

(лиценцу).  

Издавање, суспензија и одузимање 

лиценце васпитачу и стручном сараднику 

предвиђено је Законом о основама система 

образовања и васпитања.  
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Послове васпитача, стручног сарадника 

може да обавља приправник или приправник 

стажиста, у складу са Законом. 

Заснивање радног односа у Установи 

Члан 88. 

Пријем у радни однос врши се на основу 

преузимања или конкурса ако се није могло 

извршити преузимање. 

Пријем у радни однос на неодређено време 

врши се на основу конкурса који расписује 

директор. 

Директор доноси одлуку о расписивању 

конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 

формулар на званичној интернет страници 

Министарства, а потребну документацију, заједно 

са одштампаним пријавним формуларом 

достављају установи.  

Конкурс спроводи конкурсна комисија 

коју именује директор. Обавезни члан комисије је 

секретар установе. Комисија има најмање три 

члана. Комисија утврђује испуњеност услова 

кандидата за пријем у радни однос, у року од осам 

дана од дана истека рока за пријем пријава.  

Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 

року од осам дана упућују се на психолошку 

процену способности за рад са децом коју врши 

надлежна служба за запошљавање применом 

стандардизованих поступака. 

Конкурсна комисија сачињава листу 

кандидата који испуњавају услове за пријем у 

радни однос у року од осам дана од дана пријема 

резултата психолошке процене способности за рад 

са децом. 

Конкурсна комисија обавља разговор са 

кандидатима са листе и доноси решење о избору 

кандидата, у року од осам дана од дана обављеног 

разговора са кандидатима.  

Кандидат незадовољан решењем о 

изабраном кандидату може да поднесе жалбу 

директору, у року од осам дана од дана 

достављања решења о изабраном кандидату. 

Директор о жалби одлучује у року од осам 

дана од дана подношења жалбе. 

Ако по расписаном конкурсу није изабран 

ни један кандидат, расписује се нови конкурс у 

року од осам дана. 

Решење о избору кандидата оглашава се на 

званичној интернет страници Министарства, када 

постане коначно. 

Члан 89. 

 Радни однос на одређено време у установи 

заснива се на основу конкурса спроведеног на 

начин прописан за заснивање радног односа на 

неодређено време. 

            Установа може да прими у радни однос на 

одређено време лице: 

            - ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана; 

- ради обављања послова педагошког асистента. 

 Изузетно, установа без конкурса може да 

прими у радни однос на одређено време лице:  

- ради замене одсутног запосленог до 60 дана, 

- до избора кандидата- када се на конкурс за пријем 

у радни однос на неодређено време не пријави 

ниједан кандидат или ниједан од пријављених 

кандидата не испуњава услове, а најкасније до 31. 

августа текуће радне године, 

- до преузимања запосленог, односно до 

коначности одлуке о избору кандидата по 

конкурсу за пријем у радни однос на неодређено 

време, а најкасније до 31. августа текуће радне 

године. 

            Радни однос на одређено време не може да 

прерасте у радни однос на неодређено време. 

Члан 90. 

  Установа може приликом расписивања 

конкурса за пријем у радни однос на неодређено 

време да пропише обавезу уговарања пробног 

рада. 

Изузетно, пробни рад може да се уговори и 

у случају пријема у радни однос на одређено 

време. 

Пробни рад обавља се у складу са законом 

којим се уређује рад. 

Стручно усавршавање  

Члан 91. 

Васпитач, стручни сарадник са лиценцом 

или без лиценце, дужан је да се стално стручно 

усавршава ради успешнијег остваривања и 

унапређивања компетенција потребних за рад, у 

складу са општим принципима и за постизање 

циљева васпитања и образовања и стандарда 

постигнућа. 

У току стучног усавршавања васпитач, 

стручни сарадник, може професионално да 

напредује стицањем звања: педагошки саветник, 

самостални педагошки саветник, виши педагошки 

саветник и високи педагошки саветник, који за 

стечено звање има увећану плату. 
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Запослени има право на одсуство са рада у 

току године од три дана, ради похађања одобреног 

облика, начина и садржаја стручног усавршавања. 

Распоред одсуства васпитача и стручног 

сарадника планира педагошки колегијум.  

Податке о професионалном развоју 

васпитач и стручни сарадник чува у мапи 

професионалног развоја (портфолио).  

Радно време запосленог у Установи 

Члан 92. 

 Пуно радно време запосленог у установи 

износи 40 сати недељно. 

Непуно радно време запосленог у 

Установи, јесте радно време краће од пуног радног 

времена. 

Структуру и распоред обавеза васпитача и 

стручних сарадника у оквиру радне недеље, 

утврђује се решењем директора  за сваку радну 

годину, а у складу са Годишњим планом рада. 

 Распоред дневног радног времена 

васпитно-образовног особља одређују 

непосредни руководиоци, узимајући у обзир 

радно време Установе и организационе јединице, 

потреба већине деце и родитеља и др. 

 Радно време осталих служби и радника 

одређују руководиоци организационих јединица 

уз сагласност директора Установе. 

 Уколико постоје захтеви за одређивање 

другог радног времена, дневни распоред рада 

појединих служби и радника може се утврдити  и 

другачије, о чему одлучује директор посебним 

решењем. 

О присутности на послу и одсутности са 

посла, води се евиденција, коју воде непосредни 

руководиоци, по организационим јединицама или 

лице које они задуже.  

Норма васпитача и стручног сарадника  

Члан 93. 

У оквиру пуног радног времена у току 

радне недеље, норма непосредног рада васпитача 

је:  

- 30 сати непосредног васпитно-образовног рада 

са децом у предшколској установи; 

- 20 сати непосредног васпитно-образовног рада 

са децом у припремном предшколском програму, 

у полудневном трајању у предшколској установи; 

- 20 сати непосредног васпитно-образовног са 

децом на остваривању различитих програма и 

облика, у полудневном трајању у предшколској 

установи.  

Стручни сарадник у установи у оквиру 

пуног радног времена у току радне недеље 

остварује 30 сати свих облика непосредног рада са 

децом, васпитачима, родитељима, односно 

другим законским заступницима деце и другим 

сарадницима. 

Одмори и одсуства 

Члан 94. 

Запослени у установи има право на одморе 

и одсуства у складу са законом којим се уређује 

рад, општим актом, односно уговором о раду. 

Запослени у Установи, по правилу, 

користи годишњи одмор за време летњег периода 

и школског распуста. 

Одговорност запосленог 

Члан 95. 

Запослени у установи одговара за:  

1. Лакшу повреду радне обавезе, утврђене овим 

статутом, 

2. Тежу повреду радне обавезе прописану Законом 

о основама система образовања и васпитања, 

3. Повреду забране из члана 110. -113. Закона о 

основама система образовања и васпитања, и 

4. Материјалну штету коју нанесе установи, 

намерно или крајњом непажњом, у складу са 

законом. 

Члан 96. 

 Запослени је дисциплински одговоран за 

повреде дужности из радног односа и 

материјално одговоран за штету на раду или у 

вези са радом коју намерно или из крајње 

непажње проузроковао Установи. 

 Кривична, односно прекршајна 

одговорност не искључује дисциплинско 

кажњавање за исто дело које је било предмет 

кривичног, односно прекршајног поступка, без 

обзира да ли је запослени ослобођен кривичне 

одговорности, односно прекршајне 

одговорности. 

 Материјална одговорност 

Члан 97. 

 Запослени у Установи одговоран је за 

штету коју је на раду или у вези са радом, 

намерно или из грубе непажње, проузроковао 

Установи, правном лицу, корисницима услуга, 

итд. Ако је штету проузроковало више 

запослених, сваки запослени је одговоран за део 

штете коју је проузроковао, а ако се не може 

утврдити део штете коју је проузроковао, сматра 
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се да су сви запослени подједнако одговорни и 

штету надокнађују подједнако. 

 Запослени који је у раду или у вези са 

радом, намерно или крајњом непажњом, 

проузроковао штету трећем лицу, а коју је 

надокнадио послодавац, дужан је да послодавцу 

надокнади износ исплаћене штете. 

Члан 98. 

 Постојање штете, њену висину, околности 

под којима је настала, ко је штету проузроковао 

и како је надокнађује, утврђује посебна комисија 

коју образује директор. 

 Уколико би утврђивање висине штете 

проузроковало несразмерне трошкове, висина 

штете може да се одреди у паушалном износу. 

 Ако запослени одбије да надокнади штету, 

право на надокнаду штете може да се оствари у 

парничном поступку. 

 Директор и запослени могу да закључе 

писани споразум којим одређују висину и начин 

накнаде штете, који има снагу извршне исправе. 

Члан 99.  

 Запослени се ослобађа одговорности за 

штету коју је проузроковао извршењем налога 

претпостављеног ако је претпостављеном 

саопштио да извршење налога може да 

проузрокује штету. 

Члан 100. 

 Ако запослени претрпи повреду на послу 

или штету на раду или у вези са послом, 

послодавац је дужан да му надокнади штету на 

начин предвиђен овим Статутом.  

 Запослени незадовољан висином штете 

може се обратити тужбом суду, по претходно 

спроведеном првостепеном и другостепеном 

поступку у Установи. 

 Дисциплинска одговорност 

Члан 101. 

 Запослени у Установи одговорни су 

дисциплински  за повреду радних обавеза и 

дужности. 

 Повреде радних обавеза запослених у 

Установи могу бити лакше и теже. 

Лакше повреде радних обавеза и дужности 

Члан 102. 

 Лакше повреде радних обавеза и дужности 

су: 

1. Неблаговремен долазак на посао и одлазак са 

посла пре истека радног времена или 

недозвољено напуштање посла у току радног 

времена, 

2. Кршење одредаба Закона о забрани пушења у 

Установи, 

3. Неоправдан изостанак с посла један радни дан, 

4. Неоправдано пропуштање запосленог да у 

року од 24 часа обавести о спречености доласка 

на посао, 

5. Неоправдано неодржавање појединих 

активности и других облика образовно-

васпитног рада, 

6. Неуредно вођење педагошке документације и 

евиденције;  

7. Обављање приватног посла за време рада;  

   8. Прикривање материјалне штете;  

9. Непридржавање одредаба закона и других 

општих аката установе; 

10. Неуљудно или недолично понашање према 

другим запосленим, родитељима, ометање 

других запослених у раду и др. 

11. Непоштовање обавезе ношења радне одеће и 

обуће у складу са Актом о процени ризика и 

после упозорења претпостављеног, 

12. Учестала употреба и коришћење мобилног 

телефона у току рада,  

13. Повреда закона, правилника о понашању у 

установи и других општих аката која нису 

обухваћена неком од повреда дужности из 

радног односа.  

 Мере за лакшу повреду радне обавезе су 

писана опомена и новчана казна у висини до 20% 

од плате исплаћене за месец у коме је одлука 

донета у трајању до три месеца. 

            Начин и поступак изрицања 

дисциплинских мера за лакше повреде радне 

обавезе уређују се Правилником о дисциплинској 

и материјалној одговорности запослених.  

Теже повреде радних обавеза и дужности 

Члан 103. 

 Теже повреде радних обавеза и дужности 

су: 

1. Извршење кривичног дела на раду и у вези са 

радом, 

2. Подстрекавање на употребу алкохолних пића 

код деце, или омогућавање, давање, или 

непријављивање набавке и употребе,  

3. Ношења оружја у установи,  
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4. Долазак на рад у припитом или пијаном стању, 

употреба алкохола или других опојних средстава,  

5. Неоправдано одсуство са рада најмање три 

узастопна радна дана, 

6. Неовлашћена промена података у евиденцији, 

односно јавној исправи,  

7. Неспровођење мера безбедности деце и 

запослених,  

8. Уништење, оштећење, скривање или изношење 

евиденције, односно образаца јавне исправе или 

јавне исправе,  

9. Одбијање пријема и давања на увид евиденције 

лицу које врши надзор над радом установе, 

родитељу, односно другом законском заступнику,  

10. Неовлашћено присвајање, коришћење и 

приказивање туђих података,  

11. Незаконит рад или пропуштање радњи чиме се 

спречава или онемогућава остваривање права 

детета или другог запосленог,  

12. Неизвршавање или несавесно извршавање, 

неблаговремено или немарно извршавање послова 

или налога директора у току рада, 

13. Злоупотреба права из радног односа,  

14. Незаконито располагање средствима, 

простором установе, опремом и имовином 

установе,  

15. Друге повреде радне обавезе у складу са 

законом.  

 Мере за тежу повреду радне обавезе које су 

предвиђене у ставу 1. овог члана и члана 110.-113. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања су новчана казна, удаљење са рада и 

престанак радног односа. 

Новчана казна за тежу повреду радне 

обавезе изриче се у висини од 20% - 35% од плате 

исплаћене за месец у коме је одлука донета у 

трајању до шест месеци. 

Запосленом који изврши повреду забране 

прописане чланом 112. Закона о основама система 

образовања и васпитања једанпут, изриче се 

новчана казна или привремено удаљење са рада 

три месеца.  

Запосленом који изврши повреду радне 

обавезе прописане у члану 110. 111. и 113. Закона 

о основама система образовања и васпитања, 

односно који други пут изврши повреду забране 

прописане чланом 112. Закона и запосленом који 

учини повреду радне обавезе из овог члана став 1. 

тачке 1.) -5.) изриче се мера престанак радног 

односа. 

Запосленом престаје радни однос од дана 

пријема коначног решења директора.  

За остале теже повреде радних обваеза 

изриче се новчана казна или удаљење са рада у 

трајању до три месеца, а мера престанка радног 

односа уколико су наведене повреде учињене 

свесним нехатом, намерно или у циљу 

прибављања себи или другом противправне 

имовинске користи. 

Члан 104. 

 Дисциплински поступак се покреће и води 

за учињену тежу повреду радне обавезе 

предвиђену у претходном члану. 

 Директор установе покреће и води 

дисциплински поступак, доноси решење и 

изриче меру у дисциплинском поступку против 

запосленог.  

 Дисциплински поступак покреће се 

закључком, који садржи податке о запосленом, 

опис повреде забране, односно радне обавезе, 

време, место и начин извршења и доказе који 

указују на извршење повреде.  

 Запослени је дужан да се писано изјасни на 

наводе из закључка у року од осам дана од дана 

пријема закључка.  

 Запослени мора бити саслушан, са правом 

да усмено изложи своју одбрану, сам или преко 

заступника, а може за расправу доставити и писану  

одбрану. 

 Изузетно, расправа се може одржати и без 

присуства запосленог, под условом да је запослени 

уредно позван. 

 Дисциплински поступак је јаван, осим у 

случајевима прописаним законом.  

 По спроведеном поступку доноси се 

решење којим се запосленом изриче дисциплинска 

мера, којим се ослобађа од одговорности или којим 

се поступак обуставља. 

Члан 105. 

 Покретање дисциплинског поступка 

застарева у року од три месеци од дана сазнања за 

повреду радне обавезе и учиниоца, односно шест 

месеци од дана када је повреда учињена, осим ако 

је учињена повреда забране из члана 110-113. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања, у ком случају покретање 

дисциплинског поступка застарева у року од две 

године од дана када је учињена повреда забране. 

 Вођење дисциплинског поступка застарева 

у року од шест месеци од дана покретања 

дисциплинског поступка. 
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 Застарелост не тече ако дисциплински 

поступак не може да се покрене или води због 

одсуства запосленог или из других разлога у 

складу са законом. 

Престанак радног односа  

Члан 106. 

Радни однос запосленог у установи 

престаје са навршених 65 година живота и најмање 

15 година стажа осигурања. 

Запосленом престаје радни однос ако се у 

току трајања радног односа утврди да не испуњава 

услове из члана 139. став 1. Закона о основама 

система образовања и васпитања или ако одбије да 

се подвргне лекарском прегледу у надлежној 

здравственој установи на захтев директора. 

Правна заштита запослених 

Члан 107. 

 На решење о остваривању права, обавеза и 

одговорности запослени има право на жалбу у 

року од 15 дана од дана достављања решења 

директора. 

 Управни одбор је дужан да одлучи по 

жалби у року од 15 дана од дана достављања 

жалбе. 

 Ако управни одбор не одлучи о жалби или 

ако запослени није задовољан другостепеном 

одлуком, може се обратити надлежном суду у року 

од 30 дана од дана истека рока за доношење 

решења, односно дана достављања решења. 

             У радном спору запослени који побија 

коначно решење, тужбом мора обухватити и 

првостепено и другостепено решење. 

VII. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА, 

ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ  

ЗАСТУПНИКА  

Упис деце 

Члан 108. 

Установа, у складу са својим 

могућностима и исказаним потребама породице 

за различитим програмима предшколског 

васпитања и образовања, на захтев родитеља, 

односно законског заступника, врши упис деце 

предшколског узраста, према следећим 

критеријумима који су утврђени као приоритети 

за упис:  

1. Деца из осетљивих група (деца жртве насиља у 

породици, деца из породица које користе неки 

облик социјалне заштите и деца без родитељског 

старања, деца самохраних родитеља, деца из 

социјално нестимулативних средина, деца са 

сметњама у психофизичком развоју, деца из 

породица у којој је дете које је тешко оболело или 

има сметње у психофизичком  развоју, деца тешко 

оболелих родитеља, деца чији су родитељи ратни 

војни инвалиди или имају статус родитеља 

расељеног или прогнаног лица, деца предложена 

од стране центра за социјални рад, деца из 

средина у којима је услед породичних и других 

животних околности угрожено здравље, 

безбедност и развој);  

2. Деца запослених родитеља и редовних 

студената; 

3. Деца која имају статус трећег  и сваког наредног 

детета у примарној породици;  

4. Деца чија су браћа или сестре уписани у исту 

предшколску установу;  

5. Остала деца.     

У Установу се уписују сва деца у години 

пред полазак у школу, једном годишње и 

објављује се конкурс у месецу мају у средствима 

информисања којим се оглашавају слободна места 

за пријем деце у вртић.  

Деца се примају у установу током целе 

године ако то дозвољавају могућности и 

расположиви капацитети. 

Директор по завршетку редовног пријема 

деце формира листу чекања, а према утврђеној 

ранг листи. 

Одлуку о расписивању конкурса за пријем 

деце доноси Управни одбор на основу листе 

расположивих капацитета коју утврђује директор 

установе.  

Пре доношења одлуке о расписивању 

конкурса, директор на основу предлога стручних 

сарадника (педагога, психолога и руководиоца 

организационих јединица-главни васпитач, главна 

медицинска сестра-васпитач) уз сагласност 

родитеља доноси одлуку да се деца која похађају 

вртић или јаслице односно прелазе у старију 

групу, распореде у вртиће и јаслице који су ближи 

месту њиховог становања.  

Листа расположивих капацитета- број и 

структура слободних места за пријем деце у 

установу, утврђује се након интерног распореда.  

Предшколска установа врши упис деце 

предшколског узраста на основу критеријума 

прописаних Правилником о ближим условима за 

утврђивање приоритета за упис деце у 

предшколску установу, мерилима и поступку 

прописаним овим Статутом. 

Члан 109. 

Комисију за пријем деце именује Управни 

одбор на предлог директора Установе.  
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У комисију за пријем именују се чланови 

из реда васпитача, медицинских сестара-

васпитача,стручних сарадника, административних 

радника уз обавезно присуство секретара 

установе. 

Мандат чланова комисије траје једну 

годину. 

Комисија за пријем деце: 

- утврђује образац захтева за упис деце; 

- разматра пријаве за упис деце са приложеним 

доказима по истеку рока предвиђеног конкурсом; 

- по добијеној сагласности од родитеља, прибавља 

изводе из матичне књиге рођених од матичне 

службе града Чачка и потврде о пребивалишту 

деце од Полицијске управе Чачка;  

- утврђује прелиминарну листу примљене деце у 

Установу применом критеријума прописаних 

Правилником о ближим условима за утврђивање 

приоритета за упис деце у предшколску установу 

и Статутом Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак; 

- утврђује предлог одлуке о пријему деце и 

доставља је директору; 

- на огласној табли Установе и на огласним 

таблама радних јединица објављује Одлуку о 

пријему детета објављује ранг листу за пријем у 

Установу; 

- омогућава увид у документацију родитељима 

чија деца нису примљена,  током жалбеног рока од 

8 дана; 

- прима жалбе родитеља против Одлуке директора 

о пријему деце у року од 8 дана од дана пријема; 

- подноси Извештај о раду комисије директору и 

Управном одбору; 

- формира  предлог листе чекања по завршетку 

редовног пријема деце, коју допуњује током 

године у зависности од приспелих и решених 

захтева; 

- организује потписивање уговора са родитељима 

примљене деце до 30. јуна; 

- упознаје родитеље са поступком регресирања, 

прима захтеве и припрема документацију за 

израду решења о регресирању. 

           Комисија за пријем деце разматра приспеле 

пријаве по истеку рока предвиђеног конкурсом. 

           Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази, 

директор на предлог  комисије одбацује 

закључком против кога је допуштена посебна 

жалба.  

Члан 110. 

            Комисија саставља списак деце за чији 

пријем у Установу за дневни боравак је поднета 

пријава. 

            Применом критеријума прописаних 

Правилником о ближим условима за утврђивање 

приоритета за упис деце у предшколску установу 

и овим статутом Комисија утврђује ранг листу 

пријем деце у Установу. 

            Дете чији је  родитељ поднео пријаву за 

упис на место које није оглашено конкурсом се не 

увршћује у ранг листу. 

           Комисија, на основу ранг листе за пријем 

деце, припрема предлог одлуке о пријему у 

предшколску Установу и доставља је директору.  

           Дете које је увршћено у ранг листу а није 

примљено због недостатка капацитета увршћено је 

у листу чекања према утврђеном редоследу. 

            Утврђена ранг листа  се примењује  за целу 

школску годину. 

            Директор на предлог  Комисије доноси 

одлуку о пријему деце. 

            Одлука о пријему деце у Установу 

објављује са на огласној табли установе и на 

огласним таблама објеката установе.      

Члан 111. 

            Родитељ/старатељ који је поднео пријаву 

на конкурс, против одлуке директора о пријему 

детета може изјавити жалбу Управном одбору 

установе у року од 8 дана од дана објављивања 

одлуке. 

            Након истека рока за жалбу против одлуке 

директора о пријему детета, односно након одлуке 

Управног одбора по жалби, родитељи/старатељи 

детета које је примљено на Конкурсу су дужни да 

потпишу уговор о дневном боравку детета са 

Установом након објављивања одлуке о пријему 

деце, а најкасније до 30. јуна. 

            Уколико не потпишу уговор до наведеног 

рока дете губи право уписа и директор доноси 

одлуку којом на то место прима у Установу прво 

следеће дете са ранг листе.  

Члан 112. 

            Родитељ детета је дужан да достави 

потврду о здравственом стању детета и 

вакционалном стању детета у складу са 

календаром вакцинације пре поласка детета у 

вртић. 

            Потврда из става 1. овог члана не може бити 

старија од 7 дана и предаје се васпитачу, односно 
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медицинској сестри васпитне групе у коју се дете 

уписује. 

            Медицинске сестре и васпитачи одржавају 

родитељске састанке са родитељима 

новопримљене деце и деце која прелазе из јаслица 

у вртић, дају податке о адаптцији,  податке о 

условима боравка, потребној опреми за боравак. 

Члан 113. 

           Директор, на предлог Комисије за упис по 

завршетку редовног пријема деце, формира листу 

чекања, која се допуњује током године у 

зависности од приспелих и решених захтева.  

           Директор разматра приспеле захтеве и 

одлучује о истим током године. 

Члан 114. 

           Првенство при упису деце на слободна 

места у Установи, имају: 

1) Деца из друштвено осетљивих група, чији се 

пријем врши према приоритету и то: 

        (1) деца жртве насиља у породици  

        (2) деца из породица која користе неки облик 

социјалне заштите и деца без родитељског старања  

        (3) деца самохраних родитеља  

        (4) деца из социјално нестимулативних 

средина 

        (5) деца са сметњама у психофизичком 

развоју  

         (6) деца из породица у којој је дете које је 

тешко оболело или има сметње у психофизичком 

развоју  

        (7) деца тешко оболелих родитеља  

        (8) деца чији су родитељи ратни војни 

инвалиди или имају статус расељеног или 

прогнаног лица  

        (9) деца предложена од стране Центра за 

социјални рад, 

        (10) деца из средина у којима је услед 

породичних и других животних околности 

угрожено здравље, безбедност и развој 

2) Деца родитеља који су у радном односу, 

пољопривредника и редовних студената; 

3) Материјални услови породице; 

4) Бројност породице, ужа породица- родитељи, 

деца; 

5) Деца чија су браћа или сестре уписани у исту 

предшколску установу; 

    6) Остала деца (деца пензионера, деца лица на 

одслужењу казне и остала деца). 

Члан 115. 

             Деца се уписују у Установу по редоследу 

који се одређује на основу броја бодова на следећи 

начин: 

1) Деца родитеља који су у радном односу, 

пољопривредника и редовних студената 10 бодова 

за сваког родитеља; 

2) Материјални услови породице:  

      (1) примања до 16% од просечне месечне нето 

зараде у претходна три месеца у Републици Србији 

у односу на поднети захтев без пореза и доприноса 

по члану породице 30 бодова ; 

      (2) примања од 16% до 20% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 28 бодова; 

       (3) примања од 20% до 24% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 26 бодова ; 

       (4) примања од 24% до 32% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 24 бода; 

       (5) примања од 32% до 40% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 22 бода; 

       (6) примања од 40% до 48% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 20 бодова;  

       (7) примања од 48% до 56% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 18 бодова;  

       (8) примања од 56% до 64% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 16 бодова;  

       (9) примања преко 64% од просечне месечне 

нето зараде у претходна три месеца у Републици 

Србији у односу на поднети захтев без пореза и 

доприноса по члану породице 14 бодова . 

3) Бројност породице:  

        (1) за свако дете из породице које живи на 

истој адреси  10 бодова. 
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        (2) дете из породице које учествује на 

конкурсу, а чија су браћа или сестре са којима 

живи на истој     адреси уписани у Установу  5 

бодова. 

     За родитеље чији су месечни приходи испод 

минималне нето зараде у Републици Србији, 

пољопривреднике и редовне студенте месечна 

примања се утврђују у висини минималне нето 

зараде у Републици Србији у време Конкурса за 

пријем деце. 

Члан 116. 

      Уз пријаву на Конкурс родитељи достављају 

следеће доказе: 

1) За утврђивање мерила из чл. 115 ст. 1 и ст. 2 : 

(1) лица у радном односу- доказ о упису у 

Централни регистар обавезног социјалног  

осигурања РС или уверење Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање са подацима о 

стажу осигурања,   

(2) предузетници - потврду или одштампан 

извод из АПР-а којим се доказује активан статус 

привредног субјекта у регистру  (не старији од 

месец дана) 

(3) пољопривредници или чланови 

њиховог породичног домаћинства- потврду или 

одштампан извод којим се доказује активан статус 

Регистру пољопривредних газдинстава (не старије 

од 3 месеца) 

  (4) студенти- фотокопија индекса (прва 

страна и датум последње уписаног семестра) 

  (5) пензионери – решење или последњи 

чек пензије 

              (6) лица на одлужењу казне – потврда 

казнено- поправне институције (не старија од шест 

месеци) 

2) За утврђивање мерила из става 1 тачка 2 овог 

члана родитељ доставља: 

 (1) потврда о висини нето примања за оба 

родитеља за последња три месеца. 

        Родитељ који није имао примања у претходна 

три месеца доставља потврду о висини нето 

примања за последња три месеца у којима су 

имали примања. 

        Родитељ који је засновао радни однос у 

периоду краћем од три месеца доставља потврду о 

висини нето примања за период почев од дана 

заснивања радног односа. 

          (2) предузетници  - потврду о висини нето 

примања за последња три месеца 

3) За утврђивање мерила из чл.115 ст.3:  

          (1) Извод из матичне књиге рођених за свако 

дете, потврда о пребивалишту МУП-а за свако 

дете (не старије од шест месеци) и очитане личне 

карте родитеља/старатеља. 

         Сви докази се уз пријаву прилажу у 

фотокопији. Установа може затражити оригинална 

документа на увид током рока за пријем пријава, 

као и током разматрања приспелих пријава по 

истеку рока предвиђеног Конкурсом. 

Члан 117. 

            У случају да двоје или више деце имају 

исти број бодова на ранг листи, приоритет при 

пријему ће се вршити применом критеријума из 

члана 115. став 1. тачка 2. овог Статута који се 

односи на материјалне услове и дате распоне. 

Члан 118. 

           Истовремено са објављивањем конкурса за 

упис деце у Предшколску установу, објављује се и 

јавни позив за упис деце у припремни 

предшколски програм у трајању од 4 сата. 

Члан 119. 

 Родитељ/старатељ је дужан да уредно 

доводи дете у вртић. 

 Родитељ/старатељ је дужан да оправда 

изостанак детета. 

 Дете може да одсуствује из вртића у 

случају болести или када родитељи/старатељ 

користе годишњи одмор. 

 Дете може да одсуствује из вртића из 

других оправданих разлога најдуже десет дана у 

току месеца. 

У случају болести детета 

родитељ/старатељ је дужан да достави лекарски 

извештај. 

У случају годишњег одмора 

родитељ/старатељ је дужан да достави решење или 

потврду. 

 Ако родитељ/старатељ не оправда 

изостанак детета или дете не доведи у вртић дуже 

од два месеца у континуитету у периоду од 

01.септембра до 30. јуна  директор установе 

доноси решење којим се дете исписује из 

предшколске установе и уговор се  раскида. 

            Уколико родитељ до 20.-ог у месецу не 

изврши уплату за услуге боравка детета за 

претходни месец, по добијању две опомене, 

Установа ће потраживање наплатити у судском 

или извршном поступку. 

Члан 120. 

По завршетку конкурса Установа, на 

захтев родитеља који је поднео уредну 

документацију за упис детета у Установу за текућу 

годину а дете није уписано, издаје потврду да дете, 
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због недостатка слободних капацитета, није 

уписано у Установу. 

Права детета  

Члан 121. 

 Установа, односно запослени у установи 

дужни су да обезбеде остваривање права детета, а 

нарочито право на: 

1. квалитетан васпитно-образовни рад који 

обезбеђује остваривање принципа и циљева из 

члана 7. и члана 8. Закона; 

2. уважавање личности; 

3. подршку за свестрани развој личности, за по–

себно исказане таленте и њихову афирмацију; 

4. заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања; 

5. благовремену и потпуну информацију о 

питањима од значаја за васпитање и 

образовање; 

6. информације о његовим правима и обавезама; 

7. друга права у области васпитања и образовања, 

у складу са законом. 

            Родитељ, односно други законски заступ–

ник детета може да поднесе писмену пријаву 

директору установе у случају повреде права или 

непримереног понашања запослених према 

детету, у складу са општим актом установе, у року 

од осам дана од дана сазнања о повреди права. 

            Запослени у установи је дужан да одмах по 

сазнању, а најкасније наредног дана, поднесе 

писмену пријаву директору да је учињена повреда 

права детета. 

            Директор је дужан да пријаву размотри и 

да, уз консултацију са родитељем, односно 

другим законским заступником, као и запосленим 

одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од 

осам дана од дана пријема пријаве. 

Одговорност родитеља                                                          

Члан 122. 

            Родитељ, односно други законски 

заступник детета одговоран је: 

1. За упис детета у припремни предшколски 

програм и редовно похађање припремне 

наставе 

2. Да одмах, а најкасније у року од 48 сати од 

момента спречености детета да похађа 

установу о томе обавести установу 

3. Да поштује правила установе која су 

предвиђена Уговором закљученим између 

Установе и родитеља 

            VIII. ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

И ВАСПИТАЊУ 

 Евиденција о деци које води установа 

Члан 123. 

 Установа води евиденцију о деци, 

родитељима, односно законским заступницима и о 

запосленима. 

Установа је руководилац прикупљених 

података и одговорна је за њено прикупљање, 

употребу, ажурирање и чување у складу са 

законом, и законом о заштити података о 

личности. 

Јединствен информациони систем 

просвете   

Члан 124. 

Установа у оквиру Јединственог 

информационог система просвете (у даљем 

тексту: ЈИСП) уноси и ажурира податке из 

евиденције о установи, деци и запосленима у 

установи у електронском облику. 

Јединствени образовни број  

Члан 125. 

За потребе вођења регистра и заштите 

података о личности формира се јединствени број 

(у даљем тексту: ЈОБ) који прати његовог носиоца 

кроз све нивое формалног образовања и 

васпитања и представља кључ за повезивање свих 

података о детету у ЈИСП-у.  

ЈОБ предстаља индивидуалну и 

непоновљиву ознаку која се састоји од 16 

карактера и која се додељује детету у 

аутоматизованом поступку преко ЈИСП-а, на 

захтев установе, при првом упису у установу. 

Овлашћено лице Установе дужно је да ЈОБ 

лично доставе детету преко родитеља, односно 

другог законског заступника у затвореној 

коверти, заједно са подацима за лични приступ 

регистру и да о томе воде евиденцију. 

Подаци о ЈОБ-у чувају се трајно. 

Подаци у регистру деце 

Члан 126. 

Установа уноси и ажурира податке у ЈИСП 

у регистар деце, преко свог приступног налога 

преко ЈОБ-а, и то: податке за одређивање 

идентитета детета: ЈОБ, пол, датум, место и 

држава рођења, држава и место становања; 

податке за одређивање образовног статуса детета, 

податке за одређивање  социјалног, здравственог 

и материјалног статуса како детета тако и 

родитеља, односно законског заступника.  
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Подаци о регистру Установе 

Члан 127. 

 У регистар Установа уносе се подаци о 

којима се одређује правни статус установе и статус 

установе у систему образовања и васпитања, 

податак о програмима образовања и васпитања  

које реализује и моделима образовања које 

реализује, језик на коме остварује образовање и 

васпитање, број деце по узрасту, односно по врсти 

програма, податке о објектима, броју зграда у 

седишту и у издвојеним одељењима, квадратура 

број кабинета, радионица, податак о актима и 

органима установе, резултати спољашњег 

вредновања установе, податак о финансијским 

средствима из буџета Репиублике Србије и 

јединице локалне самоуправе и податке од 

проширене делатности и њиховом трошењу. 

Подаци о запосленима 

Члан 128. 

Подаци о запосленима о којима установа 

води евиденцију су лични подаци и то: Име и 

презиме, јединствен матични број грађана, пол, 

датум рођења, место, општина и држава рођења, 

држављанство, национална припадност 

(изјашњавање о националној припадности није 

обавезно), адреса, место, општина и држава 

становања, контакт телефон, адреса електронске 

поште, ниво и врста образовања и установа у којој 

је стечен највиши степен образовања, податак о 

образовању из члана 142. Закона о основама 

система образовања и васпитања, психолошкој 

процени способности за рад са децом, стручном 

испиту, односно лиценци, врсти радног односа, 

начину и дужини радног ангажовања, подаци о 

стручном усавршавању и стеченим знањима, 

изреченим дисциплинским мерама, подаци о 

задужењима васпитача и стручних сарадника, 

учешће у раду органа установе, а у сврху 

остваривања васпитно-образовног рада у складу са 

законом.  

Подаци о запосленима су  подаци о плати,  

и подаци за њен обрачун и исплату. 

             IX. СРЕДСТВА УСТАНОВЕ 

Члан 129. 

       У буџету јединице локалне самоуправе, 

обезбеђују се средства за:  

1. Остваривање делатности предшколског 

васпитања и образовања (полудневни и 

целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна 

заштита деце предшколског узраста) у висини до 

80% од економске цене по детету, укључујући у 

целости средства за плате, накнаде и друга 

примања, социјалне доприносе на терет 

послодавца, отпремнине, као и помоћ 

запосленима у предшколској установи, расходе за 

припремни предшколски програм осим оних за 

које се средства обезбеђују у буџету Републике 

Србије и остале текуће расходе;  

2. Остваривање додатне подршке детету у складу 

са мишљењем Интерресорне комисије, осим оних 

за које се средства обезбеђују у буџету Републике 

Србије; 

3. Стручно усавршавање запослених; 

4. Јубиларне награде;  

5. Превоз деце и њихових пратилаца ради 

похађања припремног предшколског програма на 

удаљености већој од два километра, превоз, 

смештај и исхрану деце са сметњама у развоју и 

инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира 

на удаљеност од места становања од установе; 

6. Превоз запослених;  

7. Капиталне издатке;  

8. Заштиту и безбедност деце у складу са 

прописаним мерама из Закона; 

9. Друге текуће расходе, осим оних за које се 

средства обезбеђују у буџету Републике Србије; 

10. Плаћање по основу извршних пресуда донетих 

пред надлежним судовима у споровима у вези са 

овим чланом. 

        Из буџета Републике Србије обезбеђују се 

средства за: 

 1. Остваривање припремног предшколског 

програма у години пред полазак у школу у 

трајању од четири сата, у седишту и ван седишта 

установе; 

2. Остваривање предшколског програма за рад са 

децом са сметњама у развоју и инвалидитетом; 

3. Оставривање предшколског програма за рад са 

децом на болничком лечењу; 

4. Развојне програме и пројекте установа. 

        Установа може обезбедити средства од 

донатора или спонзора, као и добровољним 

учешћем родитеља, деце, као и од посебних 

програма које спроводи-одмор и рекреација 

(зимовање, летовање) и ова средства се користе за 

побољшање услова образовања и васпитања у 

погледу простора и опреме за остваривање 

програма која нису основна делатност.      

Члан 130. 

         Средства за финансирање делатности 

Установе утврђују се на основу економске цене за 

остваривање програма образовања и васпитања, 

по детету, а сходно Закону и Правилнику. 
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         Цена коју родитељ плаћа на име накнаде 

трошкова за целодневни боравак деце у Установи 

одређује надлежни орган града Чачка за сваку 

календарску годину, а за различите облике и 

програме у предшколском васпитању који су 

одређени Предшколским програмом одлучује 

Управни одбор уз прибављено мишљење Савета 

родитеља.  

Члан 131. 

         Установа има обавезу да осигура имовину, 

запослене и децу од последица несрећног случаја 

(незгоде). 

             Пословна тајна 

Члан 132. 

          Пословну тајну представљају исправе и 

подаци утврђени законом, овим статутом и 

другим општим актима установе, чије би 

саопштење неовлашћеном лицу било противно 

пословању установе и штетило интересима и 

пословном угледу установе, ако законом није 

другачије одређено. 

          Исправе и податке који су утврђени као 

пословна тајна могу правно заинтересованим 

лицима саопштити директор установе или лице 

кога он овласти.  

Члан 133. 

               Поред података који су законом 

проглашени за пословну тајну, пословном тајном 

сматрају се: 

1. подаци о мерама и начину поступања за случај 

ванредних околности 

2. план физичког и техничког обезбеђења 

имовине и објекта установе 

3. други подаци и исправе које пословном тајном 

прогласи Управни одбор. 

Члан 134.   

             Установа води евиденцију о деци, 

родитељима, односно другим законским 

заступницима и о запосленима, у складу са 

Законом и посебним законом. 

             Установа је руковалац података из става 1. 

овог члана и одговорна је за њихово прикупљање, 

употребу, ажурирање и чување, у складу са 

Законом, посебним законом и законом којим се 

уређује заштита података о личности.   

          X. ОБАВЕШТАВАЊЕ  

Члан 135. 

 Родитељи деце која бораве у Установи и 

запослени имају право на благовремено и потпуно 

обавештавање о свим питањима важним за рад 

Установе и за остваривање њихових права, 

обавеза и одговорности. 

Члан 136. 

 Управни одбор Установе, директор, као и 

други овлашћени запослени дужни су да обезбеде 

благовремено и истинито обавештавање.  

            Обавештавање запослених и корисника се 

врши на следеће начине: у писаном облику; 

објављивањем на огласним таблама 

организационих јединица; на интернет страници 

Установе; достављањем писаног обавештења или 

другог акта у организационе  јединице; 

непосредно на састанцима, седницама или на 

други погодан начин. 

Члан 137. 

 После сваке седнице Управног одбора и 

других органа, сачињава се извод усвојеног 

записника са закључцима и одлукама и објављује 

се на огласним таблама по објектима.  

           Извод из усвојеног записника са седница 

Управног одбора објављује се најкасиније у року 

од пет дана од дана одржавања седнице Управног 

одбора, а потписује га председник Управног 

одбора и записничар. 

Секретар Установе доставља сва општа 

акта радним јединицама, посредством мејла или у 

писаном облику, на основу којих се формира 

правна база коју запослени користе у циљу 

информисања о правима и обавезама. 

За доступност коришћења достављених 

аката одговара руководилац организационе 

јединице. 

Члан 138. 

 За редовно, благовремено, истинито, 

потпуно обавештење радника одговорни су 

директор Установе и председник Управног 

одбора. 

XI.  НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА  

ОПШТИХ АКАТА 

Члан 139. 

Установа у складу са Законом доноси:  

- Статут, 

- Правилник о организацији и систематизацији 

послова, 

- Колективни уговор,  

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите 

и безбедности деце, 

- Правилник о понашању корисника услуга, 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду, 
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- Акт о процени ризика на раду,  

- Правилник о рачуноводству, 

- Правилник о канцеларијском и архивском 

пословању, 

- Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених, 

- Правилник о употреби и коришћењу мобилних и 

фиксних телефона, 

- Правилник о коришћењу службених аутомобила, 

- Правилник о уређењу поступка јавне набавке у 

установи,  

- Правила о заштити од пожара,  

- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 

у установи, 

- као и друга општа акта, сходно закону. 

Ради организовања и спровођења 

васпитно-образовне делатности, Установа у 

складу са Законом доноси Предшколски програм, 

Развојни план Установе и Годишњи план рада, као 

и извештаје о њиховом остваривању. 

Члан 140. 

 Опште акте Установе доноси Управни 

одбор, ако законом или овим статутом није 

другачије речено да их доноси директор.  

Члан 141. 

Статут се објављује  на огласној табли 

Установе, интернет страници Установе и у 

Службеном листу града Чачка.  

Други општи акти се објављују на 

огласној табли Установе и интернет страници 

Установе.  

Сви општи акти  ступају на снагу осмог 

дана од дана објављивања, а могу да ступе на 

снагу и раније, само ако за то постоје нарочито 

оправдани разлози, утврђени приликом њиховог 

доношења. 

Члан 142. 

         Статут се доставља на сагласност 

оснивачу.  

         XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 143. 

Ступањем на снагу овог Статута, престаје 

да важи Статут Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак бр.2 од 08.03.2013.године и 

Измена и допуна Статута Предшколске установе 

„Моје детињство“ Чачак број 203 од 20.04.2015. 

године. 

Члан 144. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања на огласној табли Установе, а 

по добијању сагласности од стране оснивача. 

Председник Управног одбора 

Јелена Квргић Рајковић, с.р. 

     

311. 

На основу члана 100. и члана 119. став 1. 

тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17), Управни 

одбор Предшколске установе ”Радост” Чачак на 

седници одржаној 24.04.2018. године, донео је 

СТАТУТ  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “РАДОСТ” 

ЧАЧАК 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овим Статутом, као основним општим 

актом установе, ближе се уређује организација, 

начин рада, управљање и руковођење у установи, 

поступање органа установе ради обезбеђивања 

остваривања права и обавеза детета, права и 

обавеза родитеља односно другог законског 

заступника, заштита и безбедност деце, 

запослених и мере за спречавање повреда забрана 

утврђених законом, начин објављивања општих 

аката и обавештавања свих заинтересованих 

страна о одлукама органа и друга питања, у складу 

са законом.  

             Установа има статус јавне установе која 

обавља делатност васпитања и образовања у 

складу са Уставом РС, важећим законима и 

подзаконским актима из области образовања и 

васпитања, Колективним уговором и овим 

Статутом. 

             Установа послује средствима у јавној 

својини и својим средствима у складу са законом. 

Установа је правно лице које обавља 

делатност васпитања и образовања  и има право да 

у правном промету закључује уговоре и 

предузима друге правне радње и правне послове у 

оквиру своје правне и пословне способности. 

Установа је носилац права, обавеза и 

одговорности у остваривању делатности 

васпитања и образовања у складу са законом. 

За своје обавезе у правном промету са 

трећим лицима, установа одговара свим 

средствима са којима располаже. 
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Оснивање Установе 

Члан 2. 

Предшколска установа “Радост” Чачак 

основана је решењем НОО Чачак број 17859/1 

дана 23.10.1959. године, под именом Дечји вртић 

“Радост” Чачак. Дечји вртић “Радост” Чачак 

уписан је у судски регистар у Крагујевцу дана 

20.12.1965. године (“Сл. лист” број 37/65), а код 

Окружног привредног суда у Краљеву уписана у 

судски регистар као Предшколска установа 

“Радост” ФИ 2616/2000. У Привредни суд Чачак 

уписана је Предшколска установа „Радост“ Чачак 

са седиштем у Чачку, Надежде Петровић бр. 8 

(ФИ 14/2013). 

Скупштина града Чачка донела је одлуку о 

измени и допуни одлуке о утврђивању мреже 

дечијих вртића број 06-99/10 од 26.11.2010. године 

и том одлуком утврдила да су дечји вртићи 

утврђени овом мрежом организовани у две 

предшколске установе и то ПУ “Радост” Чачак, 

улица Надежде Петровић бр.8 и ПУ “Моје 

детињство”, улица Немањина 60, а све у циљу 

организовања васпитно образовног рада у 

целодневном и полудневном боравку.  

Предшколска установа “Радост” Чачак 

Назив вртића Капацитет вртића 

изражен бројем 

васп. група 

Адреса вртића 

Јаслене 

групе 1-3 

године 

Вртићске 

групе 3-7 

година 

Мајски цвет 4 6 Трнавска 8 

Радост 1 0 4 Радише Поштића 8 

Радост 2 4 2 Радише Поштића 8 

Невен 1 4 Цара Душана 9 

Надежда 

Петровић 

4 7 Надежде Петровић 8 

Бамби 4 5 Бул. Вука Караџића бб 

Сунце 3 9 Бул. Вука Караџића бб 

Сунце-адапт. 

простор 

 3 Бул. Вука Караџића бб 

Бошко Буха 2 4 Светогорска бб 

 

Права и дужности оснивача Установе, у 

складу са законом, врши јединица локалне 

самоуправе град Чачак.  

Назив и седиште Установе 

Члан 3.  

Назив предшколске установе је: 

Предшколска установа „Радост” Чачак.  

Седиште Установе је у Чачку, улица 

Надежде Петровић бр. 8.  

Одлуку о промени назива или седишта 

установе доноси Управни одбор, уз сагласност 

оснивача и надлежног Министарства. 

Делатност Установе  

Члан 4.  

Предшколска установа „Радост” Чачак (у 

даљем тексту: Установа) развија и остварује 

програме васпитања и образовања деце, у складу 

са Уставом, Законом о основама система 

образовања и васпитања, Законом о 

предшколском васпитању и образовању, 

Основама програма предшколског васпитања и 

образовања, Предшколским програмом, 

ратификованим међународним конвенцијама, 

полазећи од права детета, развојних, образовних, 

културних, здравствених и социјалних потреба 

деце и породица са децом предшколског узраста.  

Установа може да остварује и друге 

програме и активности усмерене на унапређивање 

васпитно-образовног рада, повећање квалитата и 

доступности васпитања и образовања. 

Установа обавља делатност предшколског 

васпитања и образовања, делатност од 

непосредног друштвеног интереса и остварује jе 

као јавна служба. 

Члан 5. 

Васпитно-образовни  рад у Установи 

остварује се на српском језику и ћириличном 

писму. 

Члан 6. 

Основна делатност Установе је: 

85.10 - Предшколско образовање и 

88.91 - Делатност дневне бриге о деци  

Основна делатност Установе је васпитно 

образовна делатност у оквиру предшколског 

васпитања и образовања коју Установа обавља 

самостално. 

Установа своју васпитно образовну 

делатност остварује у складу са Основама 

програма предшколског васпитања и образовања, 

Предшколским програмом и посебним Законом. 

Установа обавља и делатност којом се 

обезбеђује исхрана, нега, превентивно – 

здравствена и социјална заштита деце 

предшколског узраста у складу са Законом. 

У оквиру своје основне делатности 

Установа обавља делатност васпитања и 

образовања деце предшколског узраста. Под 
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предшколским узрастом подразумева се узраст 

деце од шест месеци до поласка у школу. 

У оквиру предшколског програма 

остварују се редовни програми васпитно-

образовног рада у целодневном и полудневном 

трајању. 

  У циљу унапређивања квалитета 

васпитно-образовног рада, ширења 

разноврсности понуде програма, облика рада и 

услуга и повећања обухвата деце, предшколска 

установа остварује и различите облике и програме 

у функцији остваривања неге, васпитања и 

образовања деце, одмора и рекреације, пружање 

подршке породици, посредовања појединих 

подручја културе, науке и уметности, а према 

утврђеним потребама  интересовањима деце, 

породица и локалне самоуправе. 

          Установа у оквиру посебних облика рада 

обавља посебне програме (специјализоване 

курсеве, програм физичке културе) и друге 

програме рада и услуга (пригодни програми, и 

повремене програме – излети, зимовање, 

летовање..) 

         Ближе услове за остваривање облика и 

програма из претходног става овог члана, 

прописује министар у складу са законом. 

             За децу на болничком лечењу, 

предшколска установа организује остваривање 

програма васпитно образовног рада у 

здравственој установи-деце на болничком 

лечењу.  

Ближе услове о начину остваривања овог 

програма прописује министар. 

Предшколско васпитање и образовање у 

Установи реализује се у трајању утврђеном 

Програмом предшколског васпитања и 

образовања у Установи (у даљем тексту: 

Предшколски програм).  

Предшколски програм остварује се у току 

радне године од 01. септембра текуће године до 

31. августа наредне године. 

Средства Установе 

Члан 7. 

 Земљиште, зграде и друга средства која су 

стечена, односно која стекне Установа су у јавној 

својини, и користе се за обављање делатности 

утврђене Законом о основама система образовања 

и васпитања и Законом о предшколском 

васпитању и образовању.  

 Установа има својство правног лица и у 

правном промету иступа у своје име и за свој 

рачун у  оквиру правне и пословне способности. 

За своје обавезе у правном промету према 

трећим лицима Установа одговара свим 

средствима којима располаже.  

Установа има свој рачун који је укључен у 

консолидовани рачун трезора број 840-6661-30. 

Печат и штамбиљ Установе 

Члан 8. 

Установа има свој печат и штамбиљ, 

исписан на српском језику, ћирилицом. 

 Печат Установе је округлог облика, 

пречника 32 мм, израђен од гуме, а садржи назив 

и грб Републике Србије, назив и седиште 

Установе.  

Република Србија 

Предшколска установа “Радост” 

улица Надежде Петровић број 8 

Чачак 

         У средини печата утиснут је грб Републике 

Србије. У првом концентричном спољном кругу 

горњи део печата исписан је следећи текст:  

Република Србија, 

у другом концентричном кругу горњи део печата  

исписује се текст:  

Предшколска установа „Радост” 

У дну печата првог спољног концентричног круга 

исписано је Чачак. 

         У дну печата у другом унутрашњем кругу, 

исписана је: 

улица Надежде Петровић 8 

Редни број печата обележава се римском цифром 

која се ставља испод грба Републике Србије. 

Члан 9. 

 Директор Установе одлуком утврђује број 

печата, начин коришћења и чување печата и 

штамбиља. Израда новог печата и штамбиља и 

уништавање неважећих печата, спроводи се 

сходно закону. 

 Лице одговорно за употребу и чување  

печата који се користи у правној служби је 

секретар Установе, а шеф рачуноводства за печат 

који се користи у рачуноводству Установе. 

Грб и застава 

Члан 10. 

 Застава и грб Републике Србије и Града 

Чачка користе се у складу са Законом и Одлуком 

Скупштине Града. 
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 Заштитини знак- лого  

Члан 11. 

 Установа има заштитни знак-лого који 

представља визуелну презентацију пословног 

идентитета, који симболизује делатност установе. 

Знак-лого Установе је : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дан Установе 

Члан 12. 

Обележавање Дана Установе и Славе је 

04. децембар, на верски православни празник 

Ваведење Пресвете Богородице, који се 

обележава сваке године, на пригодан начин. 

Аутономија Установе 

Члан 13. 

Аутономија Установе огледа се у избору 

појединих садржаја, начина остваривања, 

сарадника у складу са потребама, могућностима, 

интересовањима, расположивим ресурсима, 

карактеристикама локалне заједнице приликом:  

1. Доношења статута, развојног плана, програма, 

годишњег плана рада, правила понашања у 

установи, мера, начина и поступка заштите и 

безбедности деце и других општих аката 

установе, 

2. Доношење плана стручног усавршавања и 

професионалног развоја васпитача, и стручног 

сарадника,  

3. Доношење програма заштите од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, 

4. Самовредновања рада установе у оквиру 

изабране области на годишњем нивоу у циљу 

унапређивања васпитно-образовног рада, 

5. Начин остваривања сарадње са установама из 

области образовања и васпитања, здравства, 

социјалне и здравствене заштите, јавним 

предузећима, привредним друштвима и другим 

организацијама, службама и организацијама, ради 

остваривања права деце и запослених.  

              Заступање и представљање Установе 

Члан 14. 

 1. Установу заступа и представља 

директор. 

 2. У случају спречености или одсутности 

директора установе, установу заступа помоћник 

директора. 

 3. Директор може пуномоћјем пренети 

одређена овлашћења за заступање установе на 

друга лица. 

 4. Пуномоћје се издаје у писаном облику, 

које се може у свако доба опозвати. 

II . ОРГАНИЗАЦИЈА УСТАНОВЕ  

Члан 15. 

Делатност предшколског васпитања и 

образовања обавља се у објектима који су 

наменски грађени или адаптирани за потребе 

предшколске установе и у школским објектима 

који се користе за реализацију припремног 

предшколског програма за децу која нису 

обухваћена редовним програмом предшколске 

установе.  

Организационе јединице 

Члан 16. 

Установа обаваља делатност у свом 

седишту и у издвојеним одељењима која су 

организована као организационе јединице - 

Објекти.  

Установа обавља своју делатност у 

организационим јединицама: 

Објекат I - назив “Надежда Петровић” који 

се налази у седишту Установе, у Чачку, улица 

Надежде Петровић бр. 8.  

Припремни предшколски програм који се 

организује у објектима основних школа, месним 

заједницама припадају Објекту I.  

У оквиру радне јединице Објекат I 

обављају се и послови који имају карактер 

пратећих и помоћно техничких послова. 

Објекат II - назив “Мајски цвет” који се 

налази у Чачку, улица Трнавска бр. 8 

Објекат III - назив “Радост 1” који се 

налази у Чачку, улица Радише Поштића бр. 4 

Објекат IV - назив “Радост 2” који се 

налази у Чачку, улица Радише Поштића бр. 4 

Објекат V - назив “Бамби” који се налази у 

Чачку, улица Булевар Вука Караџића бб 

Објекат VI - назив “Сунце” који се налази 

у Чачку, улица Булевар Вука Караџића бб 
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Објекат VII - назив “Бошко Буха” који се 

налази у Чачку, улица Светогорска бб 

Објекат VIII - назив “Невен” који се налази 

у Чачку, улица Цара Душана бр. 9 

III. НАЧИН РАДА УСТАНОВЕ 

Васпитно-образовни рад у организаци–

оним јединицама 

Члан 17. 

 Организационе јединице у својим 

објектима реализују програме васпитно-

образовног рада, превентивно-здравствене 

заштите и исхране деце кроз целодневни, 

полудневни и програм припреме за полазак у 

основну школу, повремене, специјалне и друге 

облике рада са децом.  

У радној јединици Објекат I- седиште 

Установе (“Надежда Петровић”), васпитно-

образовна делатност се реализује у преподневној 

смени у седам васпитних група и четири јаслене 

групе, и у једној групи припремно предшколског 

програма у полудневном трајању од четири сата 

дневно, послови руковођења, пратећи и помоћно-

технички послови (правно-административни 

послови, финансијски и рачуноводствени 

послови, послови инвестиционог и техничког 

одржавања, безбедности и заштите, послови 

транспорта (возач), централна кухиња-послови 

услужних делатности (кувар, пом. кувара, 

сервиркe), као и остали послови подршке 

(спремачице-чистачице, техничар за прање и 

одржавање одеће), и сарадника (сарадник на 

превентивној здравственој заштити и исхрани-

нутрициониста).  

Припремни предшколски програм у 

полудневном трајању од четири сата дневно на 

сеоском подручју организационо припадају 

Објекту I и обављају се у местима у којима су 

испуњени услови за реализацију припремно 

предшколског програма. 

У радној једници Објекат II (“Мајски 

цвет”) васпитно-образовна делатност се реализује 

у преподневној смени за четири јаслене групе и 

шест васпитних група, централна кухиња-послови 

услужних делатности (кувар, пом. кувара, 

сервиркe) и сарадника на превентивној 

здравственој заштити као и послови хигијене и 

сервирања хране.  

У радној јединици Објекат III (“Радост 1”) 

васпитно-образовна делатност се раелизује у 

преподневној смени у четири васпитне групе и 

сарадника  на превентивној здравственој заштити 

.  

У радној јединици Објекат IV (“Радост 2”) 

васпитно-образовни рад се реализује у 

преподневној смени у четири јаслене групе и две 

васпитне групе и сарадника на превентивној 

здравственој заштити .  

У радној јединици Објекат V (“Бамби”) 

васпитно-образовна делатност се реализује у 

преподневној смени у четири јаслене групе и пет 

васпитних група и сарадника на превентивној 

здравственој заштити .  

У радној јединици Објекат VI (“Сунце”) 

васпитно-образовна делатност се реализује у 

преподневној смени у три јаслене групе и девет 

васпитних група и у једној групи припремно 

предшколског програма у полудневном трајању 

од четири сата дневно, послови стручних 

сарадника (психолог, педагог, педагог физичке 

културе, логопед) и сарадника на превентивној 

здравственој заштити .  

У радној јединици Објекат VII (“Бошко 

Буха”) васпитно-образовна делатност се реализује 

у преподневној смени у две јаслене групе и четири 

васпитне групе и у једној групи припремног 

предшколског програма у полудневном трајању 

од четири сата дневно, техничар за прање и 

одржавање одеће и сарадника на превентивној 

здравственој заштити .  

У радној јединици Објекат VIII (“Невен”) 

васпитно-образовна делатност се реализује у 

преподневној смени у једној јасленој групи и 

четири васпитне групе и сарадника  на 

превентивној здравственој заштити .  

У свим радним јединицама, обављају се 

послови хигијене и сервирања хране, који 

организационо припадају Објекту у коме се 

послови и обављају. 

Припремни предшколски програм у 

полудневном трајању од 4 сата дневно, на сеоском 

подручју организује се у простору при основним 

школама, у  местима у којима су испуњени услови 

за реализацију припремног предшколског 

програма.   

              Предшколска установа “Радост” је 

власник пословне јединице – део страног друштва 

Дечје одмаралиште “Овчар”Улцињ. 

                 Назив је: Пословна јединица део страног 

друштва Дечје одмаралиште “Овчар” 

Седиште: Улцињ 

 Дечје  одмаралиште послује и ради као део 

страног друштва и регистровано је у Централном 

регистру Привредног суда у Подгорици. 

Пословном јединицом Дечје  одмаралиште 

“Овчар” у Улцињу руководи лице које именује 
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Управни одбор Установе и које се уписује у 

Централни регистар Привредног суда у 

Подгорици. 

             Шифра делатности  Дечјег одмаралишта је: 

              5520 - Дечје и омладинско одмаралиште 

“Овчар” Улцињ. 

              Одмор и рекреација деце није основна 

делатност, већ посебан програм одмора и 

рекреације деце.  

              Предшколска установа “Моје детињство” 

Чачак има сва права коришћења одмаралишта 

“Овчар” у Улцињу. 

Радне јединице у својим објектима 

реализују програме васпитно образовног рада, 

превентивне здравствене заштите и исхране деце 

кроз целодневни и припремни програм припреме 

за полазак деце у основну школу, повремене и 

специјалне и друге облике рада са децом. 

 Руководиоци у организационим 

јединицама 

Члан 18. 

 Процесом рада васпитача, медицинских 

сестара васпитача координирају руководиоци 

васпитних група и руководиоци јаслених група, 

по радним јединицама. Руководиоци јаслених 

група уједно обављају и послове превентивне 

здравствене заштите у радној јединици у којој и 

руководе. Руководилац организационе јединице је 

руководилац васпитних група. 

 На пословима унапређивања превентивно-

здравствене заштите и унапређивања, планирања 

и организације исхране на нивоу Установе за све 

радне јединице задужен је сарадник за 

превентивну заштиту и исхрану, који руководи  и 

пословима услужних делатности.  

Финансијским и рачуноводственим 

пословима руководи руководилац финансијско—

рачуноводствених послова. 

Пословима правним, кадровским и 

пословима инвестиционог и техничког 

одржавања, безбедности и заштите руководи 

секретар. 

Процесом рада у централној кухињи 

руководи шеф кухиње.  

    Руководиоце васпитних група, 

руководиоце јаслених група, шефа кухиње 

именује и разрешава директор, на одређен период.  

Број руководилаца унутрашњих 

организационих јединица, укључујући и 

директора не може бити већи од 20% укупног 

броја запослених. 

Члан 19. 

Правилником о организацији и 

систематизацији послова, директор Установе 

утврђује организациионе делове у установи,  

радна места у организационим деловима, опис 

послова  који се обављају на радним местима, 

одређење стручне спреме, односно образовања 

потребног за обављање послова радног места,  

број извршилаца и друге посебне услове за рад на 

тим местима. 

Васпитне групе 

Члан 20. 

 Васпитно-образовни рад са децом у 

Установи организује се у васпитним групама. 

Васпитне групе могу бити јаслене, за узраст од 

шест месеци до три године, и групе вртића, за 

узрасни период од три године до поласка у школу. 

Васпитне групе могу бити формиране за децу 

истог или различитог узраста. 

Број  деце који се уписују у васпитну 

групу, истог узраста јесте: 

- деца од 6 месеци до 1 године                       7 

- деца од 1 до 2 године                                       12 

- деца од 2 до 3 година                                16 

- деца 3 до 4 година                                        20 

- деца од 4 до 5,5 година                               24 

- деца од 5,5 до поласка у школу.              26 

Број деце који се уписују у групе 

мешовитог састава јесте: 

 - деца у мешовитој групи  од 1 до 3 године         12 

 - деца у мешовитој групи  од 2 године до поласка 

у школу                                            15 

 - деца у мешовитој групи  од 3 до поласка у школу

           20 

Члан 21. 

 Ако не постоји могућност формирања 

васпитних група у складу са чланом 20. овог 

Статута, оснивач може утврдити мањи, односно 

највише 20% већи број деце од броја који се 

уписује у васпитну групу. 

 Већи број деце у васпитној групи од броја 

утврђеног у члану 20. овог Статута може се 

утврдити у следећим случајевима: Ако утврђеном 

мрежом објеката и изграђеним капацитетима не 

могу бити обухваћена сва деца према исказаним 

потребама родитеља и ако не постоје услови за 

проширење мреже објеката и других простора за 

рад са децом; ако би с обзиром на просторни 

распоред предшколских објеката обухваћених 
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мрежом и с обзиром на место становања или рада 

родитеља то било оправдано; ако је просечно 

годишње одсуство деце у васпитној групи за децу 

узраста до три године веће од 40%, односно за 

децу од три године до пет и по година веће од 

30%; ако то захтева потреба просторне 

повезаности школе и предшколске установе.  

 Мањи број деце од Законом утврђеног 

броја у васпитној групи, може бити: Ако се ради о 

ненаменски грађеним објектима, уз сагласност 

оснивача; Ако исказане потребе родитеља није 

могуће задовољити формирањем васпитно-

образовних група, сходно члану 20. овог Статута; 

Ако то захтева спровођење научно-

истраживачког пројекта у васпитној групи; Ако је 

у васпитну групу са децом од две до три године 

уписано дете које прати стручни тим за 

инклузивно образовање; Ако постоји најмање 

петоро деце стасале за похађање припремног 

предшколског програма и не постоји друга 

могућност њиховог обухвата; Ако постоји 

најмање петоро деце узраста од шест месеци до 

годину дана а не постоји друга могућност 

њиховог обухвата. 

Члан 22. 

Формирање васпитних група зависи од 

расположивих капацитета објеката и броја захтева 

родитеља за упис деце у Установу. Критеријуми 

приликом  формирања структуре васпитне групе 

су: 

- приближно уједначен број дечака и девојчица у 

групи, 

- уједначен број деце по групама из осетљивих 

средина, 

- васпитне групе се формирају од деце рођене од 

01.03. текуће године-01.03. наредне године, 

- формирање мешовите групе по радним 

јединицама се одређује сходно постојећим 

капацитетима у радним јединицама и објектима и 

поднетим захтевима за упис деце у Установу, и др. 

Број и распоред васпитних група, по 

радним јединицама, утврђује се Годишњим 

планом рада за сваку радну годину. 

Радно време Установе 

Члан 23. 

 Радно време Установе траје од 6 до 17 

часова. Радно време запослених је 40 часова 

седмично и регулише се у свему у складу са 

законом. 

            Промена радног времена у току радне 

године се врши на предлог родитеља и других 

заинтересованих, уз прибављено мишљење 

Савета родитеља и сагласности оснивача. 

            Радно време васпитног особља и стручних 

сарадника у току радне недеље, непосредан рад са 

децом. 

4. Васпитач у групи на припремном 

предшколском програму у полудневном 

трајању остварује 50% радног времена . 

5. Васпитачи и медиинске сестре које раде у 

васпитним групама у оквиру четрдесет 

часовне радне недеље, остварују непосредан 

васпитно-образовни рад са децом 75% радног 

времена. 

6. Стручни сарадници у Установи остварују све 

облике непосредног рада са децом, 

васпитачима, родитељима, старатељима 75% 

радног времена од 40 часовне радне недеље. 

 Структура и распоред обавеза васпитача и 

стручних сарадника у оквиру радне недеље, 

Установа утврђује Годишњим планом рада. 

Евиденција и јавне исправе 

Члан 24.  

Установа води прописану евиденцију у 

штампаном и или електронском облику и издаје 

јавне исправе, у складу са Законом. 

Евиденције које води установа 

представљају скуп података о Установи, деци, 

родитељима, односно другим законским 

заступницима и запосленима у складу са Законом 

који уређује основе система образовања и 

Законом о предшколском васпитању и 

образовању.   

Установа води евиденцију:  

1. Матичну књигу уписане деце;  

2. Евиденцију и педагошку документацију, 

3. Евиденцију о издатим јавним исправама. 

Евиденција и педагошка документација 

може се водити и електронски. 

Предшколска установа издаје јавне 

исправе о похађању припремног предшколског 

програма, и то: 

1. Преводницу о преласку детета из једне у другу 

предшколску установу, односно основну школу, 

која остварује припремни предшколски програм 

на обрасцу које издаје Министарство просвете 

2. Уверење о похађању припремног предшколског 

програма на обрасцу које издаје Министарство 

просвете 

Установа је одговорна за прикупљање, 

употребу, ажурирање и чување података из става 
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2. овог члана у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања, Законом о 

предшколском васпитању и образовању и  

Законом којим се уређује заштита података о 

личности. 

Члан 25. 

 Евиденција и јавне исправе Установа води 

и издаје на српском језику, ћириличним писмом 

на прописаном обрасцу. 

Програми васпитања и образовања 

Члан 26. 

Предшколска установа развија и остварује 

програме васпитања и образовања деце, у складу 

са Основама програма предшколског васпитања и 

образовања, Развојним планом, Предшколским 

програмом и посебним законом. 

Основе програма предшколског 

васпитања и образовања 

Члан 27. 

Основе предшколског васпитања и 

образовања су основа за:  

1. Израду и развијање програма васпитно-

образовног рада на нивоу предшколске установе 

(у даљем тексту: Предшколски програм), на нивоу 

васпитне групе; 

2. Развијање различитих програма и облика у 

предшколском васпитању и образовању, у складу 

са посебним законом; 

3. Израду критеријума за праћење и вредновање 

квалитета предшколског васпитања и образовања;  

4. Унапређивање и развој предшколске установе и 

делатности у целини. 

Основе предшколског васпитања и 

образовања доноси министар. 

Предшколски програм 

Члан 28. 

Предшколски програм доноси Установа у 

складу са основама програма предшколског 

васпитања и образовања, у складу са Законом о 

предшколском васпитању и образовању. 

Предшколски програм припремају 

одговарајући стручни органи установе, а доноси га 

Управни одбор. 

Предшколски програм садржи опште 

податке о Установи и њеном окружењу, облике и 

програме васпитно образовног рада и њихово 

трајање, друге облике рада и услуга, облике 

сарадње са породицом и локалном заједницом, 

односно начине сарадње са Саветом родитеља 

формираним у јединици локалне самоуправе, 

начин остваривања циљева и принципа васпитања 

и образовања као и начине праћења 

самовредновања рада Установе. 

Предшколским програмом разрађују се и 

начини развијања индивидуализованог приступа у 

остваривању васпитно образовног рада и пружању 

подршке деци и породицама, посебно деци и 

породицама из осетљивих друштвених група уз 

уважавање развојних, образовних , здравствених и 

социо-културних потреба деце. 

О предлогу Предшколског програма 

Установа прибавља мишљење Савета родитеља. 

Предшколски програм се објављује на 

Огласној табли и интернет страници Установе.  

Годишњи план рада 

Члан 29. 

Годишњим планом рада утврђује се време, 

место, начин и носиоци остваривања програма 

васпитања и образовања. 

Годишњи план рада установа доноси се у 

складу са школским календаром, развојним 

планом и предшколским програмом, до 15. 

септембра. 

Уколико у току радне године дође до 

промене неког дела годишњег плана рада, 

установа доноси измену годишњег плана рада у 

одговарајућем делу.  

Развојни план Установе 

Члан 30. 

 Развојни план установе јесте стратешки 

план развоја Установе који садржи приоритете у 

остваривању образовно-васпитног рада, план и 

носиоце активности, критеријуме и мерила за 

вредновање планираних активности  и друга 

питања од значаја за развој Установе. 

Развојни план Установе доноси се на 

основу извештаја о самовредновању и извештаја о 

спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре 

истека важећег развојног плана установе. 

Развојни план Установе доноси Управни 

одбор на предлог стручног актива за развојно 

планирање, за период од три до пет година.  

У поступку вредновања квалитета рада 

установе вреднује се и остваривање развојног 

плана установе. 

Индивидуални образовни план 

Члан 31. 

Детету коме је услед социјалне 

ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и 
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других разлога потребна додатна подршка у 

васпитању и образовању, Установа обезбеђује 

отклањање физичких и комуникацијских 

преперека, доношење и израду индивидуалног 

образовног плана. 

Индивидуални образовни план (у даљем 

тексту: ИОП), је посебан акт, који има за циљ 

оптимални развој детета и остваривање исхода 

образовања и васпитања, у складу са прописаним 

циљевима и принципима, односно задовољавања 

васпитно-образовних потреба детета. 

ИОП израђује Тим за додатну подршку 

детета на основу претходно остварених, 

евидентираних и вреднованих мера 

индивидуализације и изграђеног педагошког 

профила детета, а остварује се након сагласности 

родитеља, односно другог законског заступника. 

Уколико родитељ, односно други законски 

заступник, неоправдано одбије учешће у изради 

или давање сагласности на ИОП, установа је 

дужна да о томе обавести надлежну установу 

социјалне заштите у циљу заштите најбољег 

интереса детета. 

Врсте ИОП-а су:  

1. ИОП1 - Прилагођавање начина рада и услова у 

којима се изводи васпитно-образовни рад; учење 

језика на коме се изводи васпитно-образовни рад, 

2. ИОП2 - Прилагођавање циљева, садржаја и 

начина остваривања и исхода васпитно-

образовног рада; 

3. ИОП3 - Проширивање и продубљивање 

садржаја васпитно-образовног рада за дете са 

изузетним способностима. 

ИОП доноси педагошки колегијум 

Установе на предлог Тима за инклузивно 

образовање, односно тима за пружање додатне 

подршке детету. 

Тим за пружање додатне подршке детету у 

предшколској установи чине васпитач, стручни 

сарадник, сарадник, родитељ, односно други 

законски заступник, а у складу са потребама детета 

и педагошки асистент, односно лични пратилац 

детета, на предлог родитеља, односно другог 

законског заступника. 

Доношењу ИОП-а2 претходи доношење, 

примена и вредновање ИОП-а1, а обавезно је 

прибављање мишљења интерресорне комисије за 

процену потреба за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком детету.  

У првој години рада по ИОП-у, ИОП се 

вреднује тромесечно, а у свакој наредној години 

два пута у току радне године. 

Интерресорна комисија 

Члан 32. 

 Интерресорна комисија, образована од 

стране јединице локалне самоуправе, врши 

процену потреба детета за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком. 

 Додатна подршка се односи на права и 

услуге које детету обезбеђују превазилажење 

физичких и социјалних преперека у циљу 

несметаног обављања свакодневних животних 

активности од значаја за укључивање у образовни 

процес, живот у заједници и напредовање.  

       IV. ПОСТУПАЊЕ ОРГАНА УСТАНОВЕ 

РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА И ОБАВЕЗА ДЕТЕТА, ПРАВА И 

ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГОГ 

ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА  

        Одговорност Установе за безбедност деце  

Члан 33.  

 Установа доноси акт којим прописује  

мере, начин и поступак заштите и безбедности 

деце за време боравка у Установи и свих 

активности које организује Установа, током 

редовних, посебних и специјализованих 

програма, у сарадњи са надлежним органом 

јединице локалне самоуправе, које је дужна да 

спроводи.  

Акт се доноси у складу са упутством 

министра. 

Правила понашања у Установи 

Члан 34.  

 У Установи се негују односи међусобог 

разумевања и уважавања личности деце, 

запослених и родитеља, сходно Правилнику о 

понашању у Установи, који доноси Управни 

одбор. 

 Запослени имају обавезу да својим радом и 

укупним понашањем доприносе развијању 

позитивне атмосфере у Установи.  

Установа је дужна да актом уреди правила 

понашања и међусобне односе деце, родитеља, 

односно других законских заступника и 

запослених у Установи. 
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Забрана дискриминације 

Члан 35. 

У Установи су забрањене дискриминација 

и дискриминаторско понашање, којим се на 

непосредан или посредан, отворен или прикривен 

начин, неоправдано прави разлика или неједнако 

поступа, односно врши пропуштање 

(искључивање, ограничавање или давање 

првенства), у односу на лице или групе лица, као 

и на чланове њихових породица или њима блиска 

лица на отворен или прикривен начин, а који се 

заснива на раси, боји коже, прецима, 

држављанству, статусу миграната, односно 

расељеног лица, националној припадности или 

етничком пореклу, језику, верским или 

политичким убеђењима, полу, родном 

идентитету, сексуалној оријентацији, имовном 

стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, 

генетским особеностима, здравственом стању, 

сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и 

породичном статусу, осуђиваности, старосном 

добу, изгледу, чланству у политичким, 

синдикалним и другим организацијама и другим 

стварним, односно личним претпостављеним 

личним својствима, као и по другим основима 

утврђеним законом којим се прописује забрана 

дискриминације.  

Установа је дужна да предузме све мере 

прописане законом када се посумња или утврди 

дискриминаторно понашање у Установи. 

Забрана насиља, злостављања и 

занемаривања 

Члан 36. 

 У Установи је забрањено физичко, 

психичко, социјално, сексуално, дигитално и 

свако друго насиље, злостављање и занемаривање 

запосленог, детета, одраслог, родитеља, односно 

другог законског заступника или трећег лица у 

установи. 

Повреде забране, из става 1. овог члана, 

које запослени учини другом запосленом у 

Установи, уређују се законом. 

 Под насиљем и злостављањем 

подразумева се сваки облик једанпут учињеног, 

односно понављаног вербалног или невербалног 

понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и 

достојанства личности детета и одраслог. 

Занемаривање и немарно поступање 

представља пропуштање Установе или 

запосленог да обезбеди услове за правилан развој 

детета. 

Установа је дужна да одмах поднесе 

пријаву надлежном органу ако се код детета 

примете знаци насиља, злостављања или 

занемаривања. 

Под физичким насиљем из става 1. овог 

члана, сматра се: физичко кажњавање детета од 

стране запосленог, родитеља односно другог 

законског заступника или трећег лица у установи; 

свако понашање које може да доведе до стварног 

или потенцијалног телесног повређивања детета, 

или запосленог; насилно понашање запосленог 

према детету или запосленом. 

Под психичким насиљем сматра се 

понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и 

достојанства. 

Под социјалним насиљем сматра се 

искључивање детата из групе вршњака и 

различитих активности Установе. 

Под сексуалним насиљем и злостављањем 

сматра се понашање којим се дете сексуално 

узнемирава, наводи или приморава на учешће у 

сексуалним активностима које не жели, не схвата 

или за које није развојно дорасло или се користи 

за проституцију, порнографију или друге облике 

сексуалне експлоатације. 

Под дигиталним насиљем и 

злостављањем, сматра се злоупотреба 

информационо комуникационих техологија која 

може да има за последицу повреду друге личности 

и угрожавање друге личности и угрожавање 

достојанства и остварује се слањем порука 

електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем 

веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме, 

социјалне мреже и другим облицима дигиталне 

комуникације. 

Установа је дужна да надлежном органу 

пријави сваки облик насиља, злостављања и 

занемаривања у установи почињен од стране 

родитеља, односно другог законског заступника 

или трећег лица у установи. 

Забрана понашања које вређа углед, 

част и достојанство 

Члан 37. 

Забрањено је свако понашање запосленог 

према детету и одраслом, детета и одраслог према 

запосленом; родитеља, односно другог законског 

заступника или трећег лица према запосленом; 

запосленог према родитељу односно другом 

законском заступнику; детета према другом 

детету, којим се вређа углед, част или 

достојанство. 
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Директор је дужан да у року од три дана 

од дана сазнања за повреду забране предузме 

одговарајуће активности и мере у оквиру 

надлежности Установе. 

Забрана страначког организовања и 

деловања 

Члан 38. 

 У Установи није дозвољено страначко 

организовање и деловање и коришћење простора 

Установе у те сврхе. 

Права детета  

Члан 39. 

Установа, односно запослени у Установи 

дужни су да обезбеде оставривање права детета, а 

нарочито право на: 

1. квалитетан васпитно-образовни рад који 

обезбеђује остваривање принципа и циљева 

васпитања и образовања утврђених законом,  

2. Уважавање личности, 

3. Подршку за свестарни развој личности, 

подршку за посебно исказане таленте и њихову 

афирмацију, 

4. Заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања,  

5. Благовремену и потпуну информацију о 

питањима од значаја за васпитно-образовни рад,  

6. Информације о правима и обавезама,  

7. Заштиту и правично поступање установе према 

детету, као и друга права у области васпитања и 

образовања, у складу са законом. 

Родитељ, односно други законски 

заступник детета може да поднесе писану пријаву 

директору установе у случају повреде права детета 

или непримереног понашања запослених према 

детету, у складу са општим актом установе, у року 

од осам дана од дана сазнања о повреди права. 

Запослени у установи дужан је да одмах по 

сазнању, а најкасније наредног дана, поднесе 

писану пријаву директору да је учињена повреда 

права детета. 

 Директор је дужан да пријаву размотри и 

да уз консултације са родитељем детета или другог 

законског заступника, као и запосленима одлучи и 

предузме одговарајуће мере, у року од осам дана 

од дана пријема пријаве. 

Родитељ, односно други законски 

заступник може поднети пријаву Министарству, 

уколико сматра да су му повређена права утврђена 

законом, у року од осам дана од сазнања за 

повреду својих права.  

V. ОРГАНИ  УСТАНОВЕ 

Члан 40. 

 Установа има органе управљања, 

руковођења, стручне и саветодавне органе, у 

складу са законом, оснивачким актом и овим 

Статутом. 

            ОРГАН УПРАВЉАЊА - УПРАВНИ 

ОДБОР  

Састав и именовање Управног одбора 

Члан 41. 

 Управни одбор је орган управљања  

предшколске установе. 

Председник и чланови Управног одбора 

обављају послове из своје надлежности, без 

накнаде. 

 Управни одбор има 9 чланова укључујући 

и председника.   

Чланове Управног одбора именује и 

разрешава Скупштина града Чачка, а председника 

бирају чланови Управног одбора, већином 

гласова од укупног броја чланова Управног 

одбора. 

Управни одбор чине по три представника 

из реда запослених у установи, родитеља односно 

других законских заступника и три представника 

на предлог јединице локалне самоуправе.  

Чланове Управног одбора из реда 

запослених предлаже Васпитно-образовно веће, а 

из реда родитеља - Савет родитеља, тајним 

изјашњавањем. 

За члана Управног одбора не може да буде 

предложено ни именовано лице које је 

правноснажном пресудом осуђено за кривично 

дело за које је изречена безусловна казна затвора  

у трајању од најмање три месеца или које је 

осуђено за кривично дело насиље у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и 

злоставаљање  малолетног лица, или 

родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 

или давање мита, за кривична дела из групе 

кривичних дела против полне слободе, против 

правног саобраћаја и против човечности и других 

добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за 

које је, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање; лице које би могло 

да заступа интересе више структура (родитељ, 

односно други законски заступник, запослених у 

установи, представника јединице локалне 

самоуправе); лице чији су послови, дужност или 

функција неспојиви са обављањем послова у 

Управном одбору; лице које је већ именовано за 
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члана органа управљања друге установе, лице које 

је изабрано за директора друге установе; лице које 

обавља послове секретара или помоћника 

директора установе и у другим случајевима, 

утврђеним законом. 

Скупштина града одлучује решењем о 

предлогу овлашћеног предлагача. Ако овлашћени 

предлагач не спроведе поступак у складу са 

законом или предложи кандидата супротно 

одредбама закона, Скупштина града одређује рок 

за усклађивање са законом. Ако овлашћени 

предлагач ни у остављеном року не поступи у 

складу са Законом, Скупштина града ће 

именовати чланове Управног одбора без предлога 

овлашћеног предлагача. 

Решење о именовању, односно разрешењу 

Управног одбора коначно је у управном поступку.  

Мандат Управног одбора 

Члан 42. 

Мандат Управног одбора траје четири 

године. 

Поступак за именовање чланова Управног 

одбора покреће се најкасније три месеца пре 

истека мандата претходно именованим члановима 

Управног одбора, а предлог овлашћених 

предлагача доставља се скупштини јединице 

локалне самоуправе најкасније месец дана пре 

истека мандата претходно именованим 

члановима. 

Скупштина града разрешиће, пре истека 

мандата, поједине чланове, укључујући и 

председника или цео Управни одбор, на лични 

захтев члана, као и ако: 

1. Управни одбор доноси незаконите одлуке, или 

не доноси одлуке које је на основу закона и 

Статута дужан да доноси; 

2. Члан Управног одбора неоправданим 

одсуствовањима или несавесним радом 

онемогућава рад Управног одбора; 

3. У поступку преиспитивања акта о именовању 

утврди неправилности, 

4. Овлашћени предлагач покрене иницијативу за 

разрешење члана Управног одбора, односно  због 

престанка основа по којем је именован у Управни 

одбор, 

5. Када наступи услов због којих лице не може 

бити предложено ни изабранао за члана Управног 

одбора. 

 Изборни период новоименованог 

појединог члана Управног одбора траје до истека 

мандата органа Управног одбора. 

 Када Министарство утврди неправилности 

у поступку именовања, односно разрешења 

Управног одбора, Скупштина града дужна је да 

одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана 

достављања акта којим се налаже мера, отклони 

утврђене неправилности. 

Ако Скупштина града не покрене 

поступак за преиспитивање акта о именовању, 

односно разрешењу Управног одбора и не 

усагласи га са законом, министар разрешава 

постојећи и именује привремени Управни одбор 

Установе најкасније у року од 15 дана. 

Члан 43. 

 Министар именује привремени Управни 

одбор ако чланове Управног одбора не именује 

Скупштина града до истека мандата претходно 

именованим члановима Управног одбора. Мандат 

привременог Управног одбора траје до 

именовања новог Управног одбора од стране 

јединице локалне самоуправе. 

Надлежност Управног одбора 

Члан 44. 

Управни одбор обавља следеће послове: 

- доноси Статут, правила понашања у Установи и 

друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова; 

- доноси предшколски програм, развојни план, 

годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању; 

- утврђује предлог финансијског плана за 

припрему буџета Републике Србије; 

- доноси финансијски план Установе, у складу са 

законом; 

- усваја извештај о пословању, годишњи обрачун 

и извештај о извођењу посебних и 

специјализованих програма и других облика рада 

у предшколској установи; 

- расписује конкурс за избор директора установе;  

- даје мишљење и предлаже министру избор 

директора установе;  

- закључује са директором  уговор о међусобним 

правима и обавезама у складу са законом;  

- одлучује о правима и обавезама директора 

установе; 

- доноси одлуку о проширењу делатности 

установе;  

- разматра поштовање општих принципа, 

остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за 



14. јул 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 1087 – Број 14 

побољшање услова рада и остваривање васпитно-

образовног рада, 

- доноси план стручног усавршавања запослених 

и усваја извештај о његовом остваривању;  

- одлучује по жалби  на решење директора; 

- образује, именује и разрешава чланове сталних и 

повремених комисија,  

- доноси пословник о свом раду, 

- бира председника и заменика Управног одбора, 

- стара се о обавештавању радника, о пословима и 

раду Установе у целини,  

- разматра извештаје, захтеве појединих тела, 

комисија и радника, 

- врши и друге послове у складу са законом, актом 

о оснивању и Статутом установе. 

Управни одбор доноси одлуке већином 

гласова од укупног броја чланова.  

  За обављање послова из своје 

надлежности Управни одбор одговара 

Скупштини града као органу који га именује, и 

као оснивачу. 

Члан 45. 

 Седнице Управног одбора сазива и њима 

председава председник Управног одбора, а у 

његовом одсуству заменик председника.  

 Седницама Управног одбора присуствује и 

учествује у његовом раду представник синдиката 

у Установи, без права одлучивања. 

 Начин рада Управног одбора уређује се 

Пословником о раду. 

             САВЕТ РОДИТЕЉА 

Члан 46. 

  Установа има Савет родитеља. 

У Савет родитеља бира се по један 

представник родитеља, односно другог законског 

заступника деце из сваке васпитне групе, на 

почетку сваке радне године, а најкасније до 05. 

септембра. Свака организациона јединица бира по 

једног представника у Савет родитеља установе, 

јавним гласањем, већином гласова. Члан Савета 

родитеља је представник родитеља из изабране 

организационе јединице.  

Мандат Савета родитеља траје једну 

радну годину. 

Члану Савета родитеља у Установи, коме 

дете више не борави у Установи, престаје својство 

члана Савета родитеља и на његово место се бира 

нови члан Савета родитеља те организационе 

јединице. Новоизабраном члану мандат траје до 

краја радне године. 

Савет родитеља на првој конститутивној 

седници бира председника Савета родитеља. 

Председник Савета родитеља сазива и руководи 

седницама Савета. 

 Начин рада Савета родитеља уређује се 

Пословником о раду.  

Члан 47. 

Савет родитеља: 

- предлаже представнике из реда родитеља у 

Управни одбор, тајним изјашњавањем, 

- предлаже свог представника у стручни актив за 

развојно планирање, као и у све обавезне тимове 

Установе;  

- разматра предлог предшколског програма, 

развојног плана, годишњег плана рада, извештаје 

о њиховом остваривању, вредновању и о 

самовредновању;  

- разматра намену коришћења средстава од 

донација и од проширене делатности Установе;  

- предлаже Управном одбору намену коришћења 

средстава прикупљених од родитеља;  

- предлаже мере за осигурање квалитета и 

унапређивање образовно-васпитног рада, 

- разматра и прати услове за рад Установе, услове 

за одрастање и васпитање, безбедност и заштиту 

деце;  

- учествује у прописивању мера, начина и 

поступка заштите и безбедности деце у Установи; 

- даје сагласност на програм организовања 

посебних и других облика рада у предшколској 

установи. 

 Савет родитеља своје предлоге, питања и 

ставове упућује Управном одбору, директору и 

стручним органима установе.  

 Општински Савет родитеља 

Члан 48. 

 Општински савет родитеља чине 

представници Савета родитеља свих установа са 

подручја града Чачка. Представници Савета 

родитеља бирају се сваке радне/школске године.  

Савет родитеља Установе бира једног 

представника у Општински савет родитеља, на 

првој седници Савета родитеља за текућу радну 

годину.  
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            ДИРЕКТОР 

Члан 49. 

Директор руководи радом Установе. 

Директор Установе бира се на период од 4 

године. Мандат директора тече од дана ступања 

на дужност. 

За директора Установе може да буде 

изабрано лице које испуњава услове прописане 

чланом 139. и чланом 140. Закона о основама 

система образовања и васпитања. 

Дужност директора предшколске 

установе може да обавља лице које има: 

образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања за 

васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад 

наставника, васпитача и стручног сарадника, 

обуку и положен испит за директора установе и 

најмање осам година рада у предшколској 

установи након стеченог одговарајућег 

образовања. 

Дужност директора предшколске 

установе може да обавља и лице које има: 

одговарајуће образовање из члана 140. став 3. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања за васпитача, дозволу за рад 

наставника, васпитача и стручног сарадника, 

обуку и положен испит за директора установе и 

најмање десет година рада у предшколској 

установи на пословима васпитања и образовања 

након стеченог одговарајућег образовања.  

Испит за директора установе може да 

полаже и лице које испуњава услове за директора 

установе и које има и доказ о похађаном 

прописаном програму обуке. 

Изабрани директор који нема положен 

испит за директора дужан је да га положи у року 

до две године од дана ступања на дужност.  

Избор директора Установе 

Члан 50. 

Директора именује министар, на период 

од четири године. 

Директор установе бира се на основу  

конкурса. 

Конкурс за избор директора расписује 

Управни одбор, најраније шест месеци, а 

најкасније четири месеца пре истека мандата 

директора. Конкурс за избор директора објављује 

се у средствима јавног информисања, преко 

Националне службе за запошљавање. 

Пријава на конкурс за избор директора, 

заједно са потребном документацијом доставља 

се установи у року од петнаест дана од дана 

објављивања Конкурса. 

Конкурс мора да садржи услове које 

кандидати треба да испуњавају и доказе које 

морају да поднесу: 

- Оверену копију дипломе о стеченом 

одговарајућем образовању, у складу са одредбом 

члана 140. Закона 

- Доказ о поседовању лиценце за рад 

- Доказ о раду на пословима образовања и 

васпитања, након стеченог одговарајућег 

образовања 

- Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 

способности за рад са децом 

- Уверење да кандидат није осуђиван у складу са 

одредбом члана 139. став 1. тачка 3. Закона 

- Уверење о држављанству Републике Србије 

- Доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 

раду кандидата (извештај просветног саветника) 

- Доказ о резултатима стручно-педагошког 

надзора установе и оцену спољашњег вредновања 

за кандидата на конкурсу који је претходно 

обављао дужност директора установе 

- Биографију са кратким прегледом кретања у 

служби и предлогом програма рада директора 

установе.  

Управни одбор образује комисију за избор 

директора (у даљем тексту: Комисија), која има 

три члана, један представник васпитног особља из 

реда васпитача, један представник из реда 

медицинских сестара и један представник 

ненаставног особља. На седници Управног одбора 

на којој се образује Комисија за избор директора, 

за кандидата који се предлаже мора се  имати  

сагаласност кандидата да прихвата да буде члан 

Комисије.  

Комисија спроводи поступак избора 

директора и то: обраду конкурсне документације, 

утврђује испуњеност законом прописаних услова 

за избор директора, обавља интервју са 

кандидатима и прибавља мишљење васпитно-

образовног већа о пријављеним кандидатима. 

 Мишљење васпитно-образовног већа даје 

се на посебној седници којој присуствују сви 

запослени и који се изјашњавају о свим 

кандидатима тајним изјашњавањем.  

 Тајно изјашњавање се спроводи на следећи 

начин: 

- на гласачким листићима кандидати се наводе 

редоследом утврђеним на листи кандидата, по 
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азбучном реду презимена кандидата, са редним 

бројем испред сваког имена кандидата, 

- гласање се врши заокруживањем редног броја 

испред имена кандидата, 

- тајно гласање спроводи и утврђује резултате 

гласања комисија изабрана од стране васпитно-

образовног већа. Резултати тајног гласања су 

саставни део Записника са седнице Васпитно –

образовног већа, који потписује Комисија која је 

спровела гласање и председник Васпитно-

образовног већа као и директор Установе. 

Мишљење Васпитно образовног већа, односно 

свих запослених  као посебан акт се доставља 

Комисији за избор директора у року до два дана 

од дана одржавања седнице Васпитно-образовног 

већа, који потписује Комисија и директор 

Установе. Мишљење се даје о свим кандидатима, 

рангирањем кандидата, од кандидата који је добио 

највећи број гласова до кандидата који је добио 

најмањи број гласова или није добио ни један 

глас.  

 Осим утврђивања испуњености услова за 

избор директора, комисија цени и доказ о 

резултату стручно-педагошког надзора у раду 

кандидата (извештај просветног саветника). 

 Уколико се на конкурс пријавило лице које 

је претходно обављало дужност директора 

установе, дужно је да достави  резултате стручно-

педагошког надзора установе и оцену спољашњег 

вредновања. 

Комисија сачињава извештај о 

спроведеном поступку за избор директора, који 

садржи достављену документацију кандидата и 

потребна мишљења и доставља их Управном 

одбору у року од осам дана од дана завршетка 

поступка. 

Управни одбор, на основу извештаја 

Комисије, сачињава образложену листу свих 

кандидата који испуњавају услове и предлог за 

избор директора, које заједно са извештајем 

Комисије, доставља министру у року од осам дана 

од дана достављања извештаја Комисије. 

Министар у року од тридесет дана од дана 

пријема документације, врши избор директора 

установе и доноси решење о његовом именовању, 

о чему Установа обавештава лица која су се 

пријавила на конкурс. 

Уколико министар утврди да поступак 

конкурса за избор директора није спроведен у 

складу са законом, односно да би избор било ког 

кандидата са листе могао да доведе у питање 

несметано обављање делатности установе, у року 

од осам дана доноси решење о поновном 

расписивању конкурса за избор директора. 

Решење о именовању директора коначно 

је у управном поступку.  

Учесник конкурса има право на судску 

заштиту у управном спору.  

Статус директора 

Члан 51. 

Права, обавезе и одговорности директора 

утврђују се посебним уговором о међусобним 

правима и обавезама, без заснивања радног 

односа. 

Директору установе мирује радни однос за 

време трајања два мандата и има право да се врати 

на послове које је обављао пре именовања. 

Уколико директору установе коме мирује 

радни однос престане дужност директора због 

истека мандата или на лични захтев током трећег 

и сваког наредног мандата, распоређује се на 

послове који одговарају степену и врсти његовог 

образовања. 

Ако нема одговарајућих послова, 

остварује право као запослени за чијим радом је 

престала потреба, у складу са законом. 

Вршилац дужности директора 

Члан 52. 

 Вршиоца дужности директора Установе 

именује министар до избора директора у року од 

осам дана од дана наступања разлога за 

именовање вршиоца дужности директора.  

За вршиоца дужности директора установе 

може да буде именовано лице које испуњава 

прописане услове за директора установе, осим 

положеног испита за директора установе, и то до 

избора директора, а најдуже шест месеци. 

 Након престанка дужности, вршилац 

дужности директора има право да се врати на 

послове које је обављао пре именовања. 

 Права, обавезе и одговорност директора 

Установе односе се и на вршиоца дужности 

директора. 

Надлежност и одговороност директора 

Члан 53. 

Директор Установе одговоран је за 

законитост рада и успешно обављање делатности 

Установе.  

Директор за свој рад одговара министру и 

Управном одбору. 

Осим послова утврђених законом, 

директор Установе: 
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1. Планира и организује остваривање програма 

образовања и свих активности Установе; 

2. Одговоран је за обезбеђивање квалитета, 

самовредновање, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања, остваривање стандарда 

постигнућа и унапређивање квалитета васпитно-

образовног рада; 

3. Одговоран је за остваривање Развојног плана 

Установе; 

4. Одлучује о коришћењу средстава утврђених 

Финансијским планом и одговара за одобравање и 

наменско коришћење тих средстава, у складу са 

законом; 

5. Сарађује са органима јединице локалне 

самоуправе, организацијама и удружењима; 

6. Организује и врши педагошко-инструктивни 

увид и прати квалитет образовно-васпитног рада 

и педагошке праксе и предузима мере за 

унапређивање и усавршавање рада васпитача и 

стручних сарадника; 

7. Планира и прати стручно усавршавање и 

спроводи поступак за стицање звања васпитача и 

стручног сарадника; 

8. Предузима мере у случајевима повреда забрана 

из члана од 110. до 113. Закона о основама система 

образовања и васпитања; 

9. Предузима мере ради извршавања налога 

просветног инспектора и просветног саветника, 

као и других инспекцијских органа; 

10. Одговоран је за благовремен и тачан унос и 

одржавање ажурности базе података о Установи у 

оквиру јединственог информационог система 

просвете; 

11. Стара се о благовременом објављивању и 

обавештавању запослених, родитеља, односно 

других законских заступника, стручних органа и 

Управног одбора о свим питањима од интереса за 

рад Установе и ових органа; 

12. Сазива и руководи седницама Васпитно-

образовног већа, без права одлучивања; 

13. Образује стручна тела и тимове, комисије и 

усмерава и усклађује рад стручних органа у 

Установи; 

14. Сарађује са родитељима, односно другим 

законским заступницима деце; 

15. Подноси извештаје о свом раду и раду 

Установе органу управљања, најмање два пута 

годишње; 

16. Доноси општи акт о организацији и 

систематизацији послова и план јавних набавки; 

17. Одлучује о правима, обавезама и 

одговорностима запослених у складу са овим и 

посебним законом; 

18. Обезбеђује услове за остваривање права деце 

и права, обавезе и одговорности запослених, у 

складу са законом, 

19. Извршава одлуке Управног одбора и оснивача, 

20. Одлучује по жалби на решење конкурсне 

комисије за избор кандидата за пријем у радни 

однос, 

21. Води дисциплински поступак и изриче 

дисциплинску меру против запосленог, 

22. Доноси одлуку о именовању и разрешењу 

запослених са посебним овлашћењима и 

одговорностима, као и руководиоце  

организационих  јединица, 

23.  Обавља друге послове у складу са Законом и 

Статутом. 

У случају привремене одсутности или 

спречености директора да обавља дужност, 

замењује га васпитач или стручни сарадник у 

Установи, на основу овлашћења директора, 

односно Управног одбора, у складу са Законом.  

Престанак дужности директора 

Члан 54. 

Дужност директора престаје: истеком 

мандата, на лични захтев, навршавањем 65 година 

живота и разрешењем. Одлуку о престанку 

дужности директора доноси министар. 

Министар разрешава директора установе 

из разлога који су утврђени у члану 128. став 7. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања. 

Министар решењем разрешава директора 

у року од 15 дана од дана сазнања, а најкасније у 

року од једне године од наступања услова који су 

предвиђени законом. 

Помоћник директора 

Члан 55.  

 Установа може да има помоћника 

директора, у складу са нормативом којим се 

утврђују критеријуми и стандарди за 

финансирање Установе. 

 Решењем директора на послове помоћника 

директора распоређује се васпитач или стручни 

сарадник, који има професионални углед  и 

искуство у Установи, за сваку  радну годину. 

 Помоћник директора организује, руководи 

и одговоран је за педагошки рад Установе, 

координира рад стручних актива и других 
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стручних органа Установе и обавља друге 

послове, у складу са Статутом Установе. 

 Помоћник директора може да обавља и 

послове васпитача и стручног сарадника, у складу 

са решењем директора. 

Колегијум Установе 

Члан 56. 

 У циљу спровођења јединствене пословне 

политике и координације рада радних јединица, 

образује се Колегијум Установе. 

 Колегијум чине директор, помоћник 

директора, руководиоци васпитних и јаслених 

група, сарадник за унапређивање превентивне 

здравствене заштите и исхрану, секретар, 

руководилац финансијских и рачуноводствених 

послова и шеф кухиње. За седницу Колегијума, 

директор може позвати и друге запослене који 

нису чланови Колегијума, уколико директор 

процени да је његово присуство неопходно. 

 Радом Колегијума руководи директор 

Установе. 

 Колегијум доноси препоруке, закључке 

који се достављају надлежним органима на даље 

поступање. 

СТРУЧНИ ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

Члан 57. 

Стручни органи Установе  су: 

- Васпитно-образовно веће, 

- Стручни актив васпитача, 

- Стручни актив медицинских сестара,  

- Стручни актив за развојно планирање, 

- Педагошки колегијум, 

- Актив стручних сарадника и други стручни 

активи и тимови. 

Директор у установи образује следеће 

тимове: 

1. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања,  

2. Тим за инклузивно образовање,  

3. Тим за самовредновање 

4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе,  

5. Тим за професионални развој и друге тимове за 

остваривање одређеног задатка, програма или 

пројекта.  

Тим могу да чине представници 

запослених, родитеља, односно других законских 

заступника, јединице локалне самоуправе, 

односно стручњака за поједина питања.                             

Васпитно-образовно веће 

Члан 58. 

 Васпитно-образовно веће сачињавају 

васпитачи, медицинске сестре - васпитачи, 

стручни сарадници и педагошки асистент који 

учествује у раду Већа, без права одлучивања. 

Васпитно-образовно веће обавља следеће 

послове: 

- стара се о осигурању и унапређивању квалитета 

васпитно-образовног рада Установе, 

- прати остваривање програма васпитања и 

образовања, 

- стара се о остваривању циљева и исхода 

васпитања и образовања, 

- вреднује резултате рада васпитача и стручних 

сарадника, 

- прати и утврђује резултате рада деце, 

- даје предлог програма организовања и 

реализовања посебних, специјализованих и 

других облика рада у Установи као што су 

зимовање, излети, енглески језик и сл. 

- даје предлог ментора за праћење рада 

приправника,  

- доноси одлуку о избору васпитних средстава 

која ће се користити у радној години, а на 

образложен предлог стручног актива васпитача, 

- учествују у изради Нацрта годишњег плана рада, 

Предшколског програма, као и  извештаја о 

њихововој остварености,  

- предузима мере за јединствен и усклађен рад са 

децом у процесу васпитања и образовања, 

- предлаже представнике запослених у Управни 

одбор, тајним гласањем,  

- решава и друга питања васпитно-образовног 

рада.  

План и програм рада Васпитно-образовног 

већа је саставни део Годишњег плана рада 

Установе. 

Начин рада Васпитно-образовног већа 

Члан 59. 

 Васпитно-образовно веће сазива и њиме 

руководи директор Установе, а у одсуству 

директора помоћник директора. 

 Васпитно-образовно веће има председника 

Васпитно–образовног већа који се бира на две 

године, на почетку радне године. 
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 Рад Васпитно-образовног већа одвија се на 

седницама у складу са Годишњим планом рада. 

Седнице се одржавају ако седници присуствује 

већина од укупног броја чланова Васпитно-

образовног већа. Укупан број чланова Васпитно-

образовног већа утврђује се на основу списка 

запослених васпитача, медицинских сестара-

васпитача и стручних сарадника (запослени на 

неодређено и одређено време) који кадровска 

служба Установе доставља Већу.  

Члан 60. 

 Седница Васпитно-образовног већа сазива 

се истицањем позива на огласној табли по 

Организационим јединицама, најмање три дана 

пре дана одржавања седнице, осим ако се седница 

сазива по хитном поступку. 

 Седница Васпитно-образовног већа сазива 

се по потреби, у складу са Годишњим Планом 

рада за радну годину. Директор је дужан да закаже 

седницу на захтев већине чланова васпитно-

образовног већа, Управног одбора, Савета 

родитеља и оснивача. 

Члан 61.  

 Позив за седницу Васпитно-образовног 

већа садржи и предлог дневног реда. 

 Дневни ред за седницу Васпитно-

образовног већа утврђују директор и председник 

Васпитно-образовног већа. 

 По утврђивању кворума и дневног реда, о 

свакој тачки дневног реда се дискутује. Дискусије 

треба да буду што краће и јасније. Дискутант има 

право да у дискусији изрази своје мишљење, став, 

уверење поштујући законску обавезу на 

понашање које доприноси развијању позитивне 

атмосфере у Установи, а све у вези са тачком 

дневног реда. 

Члан 62. 

 О одржавању реда на седници стара се 

директор. 

 Директор ће опоменути члана Васпитно-

образовног већа или друго присутно лице које и 

после одузимања речи наставља да говори, као и 

лице које се непристојно понаша или на други 

начин омета рад на седници. 

Члан 63. 

 Ако опоменуто лице и даље наставља да 

омета рад на седници, на предлог директора или 

члана Васпитно-образовног већа, исто може бити 

удаљено са седнице. Одлуку о удаљењу са 

седнице доноси директор.  

Члан 64. 

Уколико се не одржи седница Васпитно-

образовног већа због недостатка кворума, заказује 

се нова седница у року до три дана са истим 

дневним редом. 

Исту одлуку донеће директор и ако није 

испуњен неки други услов за одржавање седнице. 

О раду Васпитно-образовног већа води се 

записник, који потписују директор, председник 

Васпитно образовног већа и записничар. 

Одлучивање Васпитно-образовног већа 

Члан 65. 

Васпитно-образовно веће доноси одлуке, 

закључке, мишљења, предлоге и др. на основу 

већине од укупно присутних на седници. 

Члан Васпитно-образовног већа може 

гласати за или против доношења одлуке, а може 

бити и уздржан. Гласање се по правилу спроводи 

јавно, ако законом није другачије речено. 

Тајно гласање се спроводи у следећим 

случајевима:  

- давање мишљења о свим кандидатима за избор 

директора, 

- давање предлога чланова за Управни одбор из 

реда запослених. 

Васпитно-образовно веће може одлучити 

да се и у другим случајевима одлучује тајно. 

Члан 66. 

За тајно гласање се користе гласачки 

листићи за давања мишљења о свим кандидатима 

за избор директора и давање предлога за избор 

чланова Управног одбора из реда запослених, као 

и у другим случајевима у којима се одлучи да се 

одлуке доносе тајним изјашњавањем. Гласање о 

свим кандидатима за избор директора спроводи 

Комисија која се бира на седници Васпитно-

образовног већа, која има задатак да спроведе 

гласање и достави мишљење Комисији за избор 

директора. 

На седници Васпитно-образовног већа на 

којој се даје предлог чланова у Управни одбор из 

реда запослених, гласање спроводи Комисија која 

се именује на самој седници, а предложеним се 

сматрају она три кандидата која добију највећи 

број гласова присутних чланова Васпитно-

образовног већа. 

Стручни актив васпитача 

Члан 67. 

 Стручни актив васпитача чине 

руководиоци васпитних група и васпитачи који 
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раде у васпитним групама са децом од 3 године до 

поласка у школу. Седницама актива васпитача 

присусутвују и директор, помоћник директора и 

стручни сарадници. Актив васпитача има 

председника актива који се бира на две године. 

Председник Актива васпитача сазива седнице и 

утврђује дневни ред у складу са Годишњим 

планом рада и захтевом директора и васпитача. 

Стручни актив васпитача обавља следеће 

послове: 

- утврђује предлог основа за годишњи план 

васпитно-образовног рада у васпитним групама 

одговарајућег узраста, 

- унапређује, усклађује и допуњује групне 

планове рада васпитача и предлаже садржај и 

средства рада, 

- прати и унапређује вођење предшколске 

документације, 

- у сарадњи са стручном службом предлаже 

набавку стручне литературе, 

- предлаже програм стручног усаршавања 

васпитача, 

- разматра стручну проблематику путем 

предавања, трибина и сл. 

- анализира извештаје са стручних скупова и 

вредновање васпитно-образовног рада, 

- врши и друге послове утврђене Годишњим 

планом рада Установе. 

Актив васпитача одржава састанке и 

седнице на којима се води записник, који 

потписује председник и записничар. Актив на 

седницама доноси одлуке, мишљења, предлоге и 

др. 

 Стручни актив медицинских сестара 

Члан 68. 

 Стручни актив медицинских сестара 

разматра резултате неге, васпитно-образовног 

рада и превентивно-здравствене заштите 

Установе. 

Актив медицинских сестара чине 

руководиоци јаслених група, медицинске сестре – 

васпитачи и медицинске сестре на превентиви. 

Седницама актива медицинских сестара 

присусутвују директор сарадник за превентивну 

здравствену заштиту и исхрану и други 

сарадници. Актив медицинских сестара има 

председника актива који се бира на две године. 

Председник актива сазива седнице, утврђује 

дневни ред и руководи радом на седницама. 

Стручни актив медицинских сестара 

обавља послове: 

- систематског праћења здравственог стања раста 

и развоја деце,                                                                     

- утврђује предлог основа за Годишњи план рада, 

активности за негу и исхрану деце, васпитно-

образовни рад и превентивно-здравствену 

заштиту у групама одговарајућег узраста, 

- унапређује, усклађује и допуњује индивидуално 

планирање и програмирање рада медицинских 

сестара у јаслама, 

- прати реализацију неге, васпитно образовног 

рада, превентивне здравствене заштите и даје 

предлоге за измене и допуне, 

- прати и унапређује вођење педагошке и 

здравствене документације, 

- врши и друге послове предвиђене планом и 

програмом рада Установе. 

Актив медицинских сестара одржава 

састанке и седнице на којима даје мишљења, 

предлоге и води записник који потписује 

председник и записничар. 

Члан 69. 

 Директор може на предлог Стручних 

актива васпитача и медицинских сестара 

формирати: 

- активе узрасних група, 

- активе радних јединица, 

- тематски активи који раде на одређеној 

проблематици. 

У оквиру појединих актива могу се 

формирати тематске секције, односно радне 

групе. 

Педагошки колегијум  

Члан 70. 

 Педагошки колегијум чине председници 

стручног актива васпитача и медицинских сестара 

и  стручни сарадници. 

Педагошки колегијум разматра питања и 

заузима ставове у вези са пословима директора 

који се односе на: 

- планирање, организовање остваривања програма 

образовања и васпитања и свих активности 

Установе, 

- стара се о остваривању циљева и стандарда 

постигнућа, развоја компентенција, 

- вреднује резултате васпитача и стручног 

сарадника, 

- старање о остваривању развојног плана 

Установе, 
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- организовање педагошко-инструктивног увида и 

надзора и предузимање мера за унапређивање и 

усавршавање рада васпитача, медицинских 

сестара и стручних сарадника, 

- планирање и праћење стручног усавршавања 

запослених, 

- предузимају мере за јединствен и усклађен рад 

са децом у процесу васпитања и образовања, 

- сарадњу са органима јединице локалне 

самоуправе, организацијама и удружењима  и др. 

Педагошки колегијум одржава седнице 

које сазива  и руководи директор, односно 

помоћник директора, а о чему се води записник. 

Стручни актив за развојно планирање 

Члан 71. 

 Стручни актив за развојно планирање чине 

представници васпитача, стручних сарадника, 

јединице локалне самоуправе и Савета родитеља. 

  Чланове Стручног актива за развојно 

планирање именује Управни одбор. 

Задатак актива је да сачини и предложи 

Управном одбору развојни план Установе који 

садржи приоритете у остваривању образовно-

васпитног рада, предлаже план и носиоце 

активности, критеријуме и мерила за вредновање 

планираних активности и друга питања од значаја 

за развој Установе. 

Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

Члан 72. 

                Tим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања чине 

представници медицинских сестара – васпитача, 

васпитача, стручних сарадника, техниче службе, 

родитеља, односно старатеља, правник, директор. 

Задатак Тима је да:  

- информише и пружа основну обуку за све 

запослене у Установи о превенцији, препознавању 

и реаговање на насиље, 

- организује упознавање родитеља са Протоколом 

за заштиту деце насиља, злостављања и 

занемаривања, 

- координише израду и реализацију оперативног 

програма заштите деце /превентивне и 

интервентне активности/, 

- организује консултације у установи и процењује 

нивое ризика за безбедност деце, 

- прати и процењује ефекте предузетих мера и 

заштите деце, 

- сарађује са релевантним установама, 

- подноси извештај о реализацији планираних 

активности Педагошком колегијуму. 

Тим за инклузивно образовање 

Члан 73. 

              Тим за инклузивно образовање чине 

представници медицинских сестара – васпитача, 

васпитача, стручних сарадника, родитеља, 

односно старатељ и по потреби асистент и 

стручњак ван установе. Задатак Тима је да : 

- прибавља мишљење интерресорне комисије за 

потребе доношења индивидуалног образовног 

плана, 

- даје предлог за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, 

- предлаже индивидуални образовни план 

Педагошком колегијуму,  

- мапира децу предшколског узраста којој је 

потребна додатна подршка са територије града, 

- предлаже активности за повећање обухвата и 

укључивање деце из осетљивих група и 

обезбеђивање образовања за сву децу,  

- ради на умрежавању и ширењу мреже подршке за 

децу и породице /повезивање институција, 

организација и удружења на територији града, 

- развија инклузивну културу, 

- подноси извештај о реализацији планираних 

активности Педагошком колегијуму.  

Тим за самовредновање 

Члан 74. 

Тим за самовредновање чини директор, 

стручни сарадници, васпитачи, медицинске 

сестре и представник родитеља изабран на Савету 

родитеља. Задатак Тима је: 

- координација самовредновања у установи 

- праћење реализације акционих планова на нивоу 

радних јединица и установе 

- вредновање рада Установе на основу стандарда 

квалитета рада установе 

- евалуација рада на самовредновању и предлагање 

мера за унапређивање рада 

- подношење извештаја о реализацији 

самовредновања Педагошком колегијуму 
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Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

Члан 75. 

             Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе чине директор, представници стручних 

сарадника, васпитача, медицинских  сестра  и 

представника родитеља. Задатак Тима је да: 

- прати квалитет образовно – васпитног рада 

установе, 

- прати остваривање циљева и стандарда квалитета 

рада установе, 

- прати остваривање предшколског програма и 

годишњег плана рада установе, 

- анализира приоритетнe циљеве и задатке из 

Развојног плана установе и Годишњег плана рада 

установе, 

- вреднује резултате рада васпитача и стручних 

сарадника, 

- подноси извештај о реализацији планираних 

активности Педагошком колегијуму 

Тим за професионални развој 

Члан 76. 

  Тим за професионални развој чине 

представници стручних сарадника, васпитача и 

медицинских сестара васпитача. Задатак Тима је 

да: 

- прати план и програм стручног усавршавања у 

установи и ван установе, 

- врши координацију и праћење евиденције о 

стручном усавршавању, 

- учествује у избору едукација и других облика 

стручног усавршавања, 

- подноси извештај о реализацији планираних 

активности Педагошком колегијуму.  

              VI. ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ 

Васпитачи и стручни сарадници 

Члан 77. 

Васпитно-образовни рад у установи 

остварује васпитач и медицинска сестра васпитач, 

у складу са посебним законом. 

Стручне послове на унапређивању 

васпитно-образовног рада у предшколској 

установи обављају педагог и психолог, педагог 

физичке културе и логопед, у складу са посебним 

законом. 

Задатак васпитача у установи је да својим 

компетенцијама осигура уважавање принципа 

васпитања и образовања, остваривање циљева 

васпитања и образовања и унапређивање 

васпитно-образовног рада са децом. Васпитач 

припрема, планира, реализује и вреднује 

остваривање програма васпитно образовног рада, 

прати и пружа подршку добробити и целовитом 

развоју у сарадњи са колегама и родитељима 

односно старатељима деце, ради унапређивања 

васпитно образовне праксе сарађује са 

родитељима или старатељима деце и широм 

друштвеном заједницом, учествује у раду 

стручних органа и тимова установе. 

Распоред рада запослених по објектима и 

групама утврђује се Годишњим планом рада за 

сваку радну годину. 

Задаци стучних сарадника 

Члан 78. 

Задаци стручног сарадника су да, у оквиру 

своје надлежности, ради на:  

1. Унапређивању васпитно-образовног рада у 

установи, 

2. Праћењу, подстицању и пружању подршке 

укупном развоју детета у домену физичких, 

интелектуалних, емоционалних и социјалних 

капацитета и предлагање мера у интересу развоја 

и добробити детета; 

3. Пружању стручне подршке васпитачу и 

директору за: 

- стварање подстицајне средине уз примену 

савремених научно заснованих сазнања; 

- развијање компентенција и професионални 

развој васпитача и стручних сарадника; 

- развијање компентенција за остваривање циљева 

и општих исхода образовања и васпитања; 

4. Развоју инклузивности установе,  

5. Стручним пословима у заштити од насиља и 

стварању безбедне средине за развој деце, заштити 

од дискриминације и социјалне искључености 

деце,  

6. Праћењу и вредновању васпитно-образовног 

рада и предлагању мера за повећање квалитета 

васпитно-образовног рада, 

7. Остваривању сарадње са децом, родитељима, 

односно другим законским заступницима, и 

другим запосленим у установи, 

8. Остваривању сарадње са надлежним 

установама, стручним удружењима и  другим 

органима и организацијама,  
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9. Координацији сарадње и обезбеђивању примене 

одлука Савета родитеља установе и Општинског 

савета родитеља, 

10. Спровођењу стратешких одлука Министарства 

у установи, у складу са својим описом посла. 

Стручни сарадник остварује задатке на 

основу стандарда компентенција за стручне 

сараднике. 

Сарадник, педагошки асистент и лични 

пратилац 

Члан 79. 

У обављању делатности васпитања и 

образовања предшколска установа има сарадника: 

нутриционисту, здравственог радника, а може да 

има и другог сарадника, у складу са посебним 

законом. 

Педагошки асистент пружа помоћ и 

додатну подршку групи деце у установи, у складу 

са њиховим потребама и помоћ запосленима у 

циљу унапређивања њиховог рада. 

Педагошки асистент у свом раду остварује 

сарадњу са родитељима, односно другим 

законским заступницима, органима јединице 

локалне самоуправе, надлежним установама, 

организацијама и удружењима. 

Изузетно васпитно-образовном раду може 

да присуствује и лични пратилац детета, са 

сметњама у развоју, ради пружања помоћи детету 

са сметњама у развоју и инвалидитетом, у складу 

са законом. 

Лични пратилац доступан је детету са 

инвалидитетом односно сметњама у развоју, коме 

је потребна подршка за задовољавање основних 

потреба у свакодневном животу у области 

кретања, одржавања личне хигјене, облачења и 

комуникације са другима, под условом да је 

укључено у установу. 

Секретар установе 

Члан 80. 

Правне послове у установи обавља 

секретар. 

Секретар мора да има образовање из 

области правних наука у складу са чланом 140. 

став 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања и дозволу за рад секретара. Секратар се 

уводи у посао и оспособљава за самосталан рад 

савладавањем програма за увођење у посао и 

полагањем испита за лиценцу за секретара. 

Секретар који има положен испит за секретара, 

правосудни или стручни испит за запослене у 

органима државне управе или државни стручни 

испит, сматра се да има лиценцу за секретара.  

Послови секретара 

Члан 81. 

Секретар установе обавља следеће 

послове: 

1. Стара се о законитом раду установе, указује 

директору и управном одбору на неправилности у 

раду, 

2. Обавља управно правне послове у установи,  

3. Израђује опште и појединачне правне акте 

установе,  

4. Обавља правне и друге послове за потребе 

установе,  

5. Израђује уговоре које закључује установа, 

6. Обавља правне послове у вези са статусним 

променама у установи,  

7. Обавља правне послове у вези са уписом деце,  

8. Обавља правне послове у вези са јавним 

набавкама у сарадњи са финансијском службом 

установе, 

9. Прати прописе и о томе информише запослене,  

10. Пружа стручну помоћ у вези са избором 

органа управљања у установи,  

11. Пружа стручну подршку и координира рад 

комисије за избор директора, 

12. Друге правне послове по налогу директора. 

Услови за пријем у радни однос 

Члан 82. 

 У радни однос у Установу може да буде 

примљено лице, под условима прописаним у 

члану 139. Закона о основама система образовања 

и васпитања, и ти услови се доказују приликом 

пријема у радни однос и проверавају се у току 

рада. 

 Васпитач и стручни сарадник је лице које 

има образовање предвиђено у члану 140. и члану 

141.  ставу 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

Члан 83. 

Послове васпитача и стручног сарадника 

може да обавља лице које има дозволу за рад 

(лиценцу).  

Издавање, суспензија и одузимање 

лиценце васпитачу и стручном сараднику 

предвиђено је Законом о основама система 

образовања и васпитања.  
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Послове васпитача, стручног сарадника 

може да обавља приправник или приправник 

стажиста, у складу са Законом. 

Заснивање радног односа у Установи 

Члан 84. 

Пријем у радни однос врши се на основу 

преузимања или конкурса ако се није могло 

извршити преузимање. 

Пријем у радни однос на неодређено време 

врши се на основу конкурса који расписује 

директор. 

Директор доноси одлуку о расписивању 

конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 

формулар на званичној интернет страници 

Министарства, а потребну документацију, заједно 

са одштампаним пријавним формуларом 

достављају установи.  

Конкурс спроводи конкурсна комисија 

коју именује директор. Обавезни члан комисије је 

секретар установе. Комисија има најмање три 

члана. Комисија утврђује испуњеност услова 

кандидата за пријем у радни однос, у року од осам 

дана од дана истека рока за пријем пријава.  

Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 

року од осам дана упућују се на психолошку 

процену способности за рад са децом коју врши 

надлежна служба за запошљавање применом 

стандардизованих поступака. 

Конкурсна комисија сачињава листу 

кандидата који испуњавају услове за пријем у 

радни однос у року од осам дана од дана пријема 

резултата психолошке процене способности за рад 

са децом. 

Конкурсна комисија обавља разговор са 

кандидатима са листе и доноси решење о избору 

кандидата, у року од осам дана од дана обављеног 

разговора са кандидатима.  

Кандидат незадовољан решењем о 

изабраном кандидату може да поднесе жалбу 

директору, у року од осам дана од дана 

достављања решења о изабраном кандидату. 

Директор о жалби одлучује у року од осам 

дана од дана подношења жалбе. 

Ако по расписаном конкурсу није изабран 

ни један кандидат, расписује се нови конкурс у 

року од осам дана. 

Решење о избору кандидата оглашава се на 

званичној интернет страници Министарства, када 

постане коначно. 

Члан 85. 

 Радни однос на одређено време у установи 

заснива се на основу конкурса спроведеног на 

начин прописан за заснивање радног односа на 

неодређено време. 

             Установа може да прими у радни однос на 

одређено време лице: 

- ради замене одсутног запосленог преко 60 дана; 

 - ради обављања послова педагошког асистента. 

 Изузетно, установа без конкурса може да 

прими у радни однос на одређено време лице:  

- ради замене одсутног запосленог до 60 дана, 

- до избора кандидата- када се на конкурс за пријем 

у радни однос на неодређено време не пријави 

ниједан кандидат или ниједан од пријављених 

кандидата не испуњава услове, а најкасније до 31. 

августа текуће радне године, 

- до преузимања запосленог, односно до 

коначности одлуке о избору кандидата по 

конкурсу за пријем у радни однос на неодређено 

време, а најкасније до 31. августа текуће радне 

године. 

              Радни однос на одређено време не може да 

прерасте у радни однос на неодређено време. 

Члан 86. 

  Установа може приликом расписивања 

конкурса за пријем у радни однос на неодређено 

време  да пропише обавезу уговарања пробног 

рада са васпитачем, медицинском сестром 

васпитачем и стручним сарадником.  

Изузетно, пробни рад може да се уговори и 

у случају пријема у радни однос на одређено 

време. 

Пробни рад обавља се у складу са законом 

којим се уређује рад. 

Стручно усавршавање  

Члан 87. 

Васпитач, стручни сарадник са лиценцом 

или без лиценце, дужан је да се стално стручно 

усавршава ради успешнијег остваривања и 

унапређивања компетенција потребних за рад, у 

складу са општим принципима и за постизање 

циљева васпитања и образовања и стандарда 

постигнућа. 

У току стручног усавршавања васпитач, 

стручни сарадник, може професионално да 

напредује стицањем звања: педагошки саветник, 

самостални педагошки саветник, виши педагошки 

саветник и високи педагошки саветник, који за 

стечено звање има увећану плату. 
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Запослени има право на одсуство са рада у 

току године од три дана, ради похађања одобреног 

облика, начина и садржаја стручног усавршавања. 

Распоред одсуства васпитача и стручног 

сарадника планира педагошки колегијум.  

Податке о професионалном развоју 

васпитач и стручни сарадник чува у мапи 

професионалног развоја (портфолио).  

Радно време запосленог у Установи 

Члан 88. 

 Пуно радно време запосленог у установи 

износи 40 сати недељно. 

Непуно радно време запосленог у 

Установи, јесте радно време краће од пуног радног 

времена. 

Структуру и распоред обавеза васпитача и 

стручних сарадника у оквиру радне недеље, 

утврђује се решењем директора  за сваку радну 

годину, а у складу са Годишњим планом рада. 

 Распоред дневног радног времена 

васпитно-образовног особља одређују 

непосредни руководиоци, узимајући у обзир 

радно време Установе и организационе јединице, 

потреба већине деце и родитеља и др. 

 Радно време осталих  служби и радника 

одређују руководиоци радних јединица уз 

сагласност са директором Установе. 

 Уколико постоје захтеви за одређивање 

другог радног времена, дневни распоред рада 

појединих служби и радника може се утврдити  и 

другачије, о чему одлучује директор посебним 

решењем. 

О присутности на послу и одсутности са 

посла, води се евиденција, коју воде непосредни 

руководиоци, по организационим јединицама или 

лице које они задуже.  

Норма васпитача и стручног сарадника  

Члан 89. 

У оквиру пуног радног времена у току 

радне недеље, норма непосредног рада васпитача 

је:  

- 30 сати непосредног васпитно-образовног рада 

са децом у предшколској установи; 

- 20 сати непосредног васпитно-образовног рада 

са децом у припремном предшколском програму, 

у полуденвном трајању у предшколској установи; 

- 20 сати непосредног васпитно-образовног рада 

са децом на остваривању различитих програма и 

облика, у полудневном трајању у предшколској 

установи.  

Стручни сарадник у установи у оквиру 

пуног радног времена у току радне недеље 

остварује 30 сати свих облика непосредног рада са 

децом, васпитачима, педагошким асистентима, 

родитељима, односно другим законским 

заступницима деце и другим сарадницима. 

Одмори и одсуства 

Члан 90. 

Запослени у установи има право на одморе 

и одсуства у складу са законом којим се уређује 

рад, општим актом, односно уговором о раду. 

Запослени у Установи, по правилу, 

користи годишњи одмор за време летњег периода 

и школског распуста. 

Одговорност запосленог 

Члан 91. 

Запослени у установи одговара за:  

1. Лакшу повреду радне обавезе, утврђене овим 

статутом, 

2. Тежу повреду радне обавезе прописану Законом 

о основама система образовања и васпитања, 

3. Повреду забране из члана 110. -113. Закона о 

основама система образовања и васпитања, и 

4. Материјалну штету коју нанесе установи, 

намерно или крајњом непажњом, у складу са 

законом. 

Члан 92. 

 Запослени је дисциплински одговоран за 

повреде дужности из радног односа и 

материјално одговоран за штету на раду или у 

вези са радом коју намерно или из крајње 

непажње проузроковао Установи. 

 Кривична, односно прекршајна 

одговорност не искључује дисциплинско 

кажњавање за исто дело које је било предмет 

кривичног, односно прекршајног поступка, без 

обзира да ли је запослени ослобођен кривичне 

одговорности, односно прекршајне 

одговорности. 

 Материјална одговорност 

Члан 93. 

 Запослени у Установи одговоран је за 

штету коју је на раду или у вези са радом, 

намерно или из грубе непажње, проузроковао 

Установи, правном лицу, корисницима услуга, 

итд. Ако је штету прозроковало више 

запослених, сваки запослени је одговоран за део 

штете коју је проузроковао, а ако се не може 

утврдити део штете коју је проузроковао, сматра 
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се да су сви запослени подједнако одговорни и 

штету надокнађују подједнако. 

 Запослени који је у раду или у вези са 

радом, намерно или крајњом непажњом, 

проузроковао штету трећем лицу, а коју је 

надокнадио послодавац, дужан је да послодавцу 

надокнади износ исплаћене штете. 

Члан 94. 

 Постојање штете, њену висину, околности 

под којима је настала, ко је штету проузроковао 

и како је надокнађује, утврђује посебна комисија 

коју образује директор. 

 Уколико би утврђивање висине штете 

проузроковало несразмерне трошкове, висина 

штете може да се одреди у паушалном износу. 

 Ако запослени одбије да надокнади штету, 

право на надокнаду штете може да се оствари у 

парничном поступку. 

 Директор и запослени могу да закључе 

писани споразум којим одређују висину и начин 

накнаде штете, који има снагу извршне исправе. 

Члан 95.  

 Запослени се ослобађа одговорности за 

штету коју је проузроковао извршењем налога 

претпостављеног ако је претпостављеном 

саопштио да извршење налога може да 

проузрокује штету. 

Члан 96. 

 Ако запослени претрпи повреду на послу 

или штету на раду или у вези са послом, 

послодавац је дужан да му надокнади штету на 

начин предвиђен овим Статутом.  

 Запослени незадовољан висином штете 

може се обратити тужбом суду, по претходно 

спроведеном првостепеном и другостепеном 

поступку у Установи. 

 Дисциплинска одговорност 

Члан 97. 

 Запослени у Установи оговорни су 

дисциплински  за повреду радних обавеза и 

дужности. 

 Повреде радних обавеза запослених у 

Установи могу бити лакше и теже. 

 Лакше повреде радних обавеза и 

дужности 

Члан 98. 

        Лакше повреде радних обавеза и дужности су: 

1. Неблаговремен долазак на посао и одлазак са 

посла пре истека радног времена или недозвољено 

напуштање посла у току радног времена, 

2. Кршење одредаба Закона о забрани пушења у 

Установи, 

3. Неоправдан изостанак с посла један радни дан, 

4. Неоправдано пропуштање запосленог да у року 

од 24 часа обавести о спречености доласка на 

посао, 

5. Неоправдано неодржавање појединих 

активности и других облика образовно-васпитног 

рада, 

6. Неуредно вођење педагошке документације и 

евиденције;  

7. Обављање приватног посла за време рада;  

8. Прикривање материјалне штете;  

9. Непридржавање одредаба закона и других 

општих аката установе; 

10. Неуљудно или недолично понашање према 

другим запосленим, родитељима, ометање других 

запослених у раду и др. 

11. Непоштовање обавезе ношења радне одеће и 

обуће у складу са Актом о процени ризика и после 

упозорења претпостављеног, 

12. Учестала употреба и коришћење мобилног 

телефона у току рада,  

13. Повреда закона, правилника о понашању у 

установи и других општих аката која нису 

обухваћена неком од повреда дужности из радног 

односа.  

 Мере за лакшу повреду радне обавезе су 

писана опомена и новчана казна у висини до 20% 

од плате исплаћене за месец у коме је одлука 

донета у трајању до три месеца. 

Теже повреде радних обавеза и дужности 

Члан 99. 

 Теже повреде радних обавеза и дужности 

су: 

1. Извршење кривичног дела на раду и у вези са 

радом, 

2. Подстрекавање на употребу алкохолних пића 

код деце, или омогућавање, давање, или 

непријављивање набавке и употребе,  

3. Ношења оружја у установи,  

4. Долазак на рад у припитом или пијаном стању, 

употреба алкохола или других опојних средстава,  

5. Неоправдано одсуство са рада најмање три 

узастопна радна дана, 
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6. Неовлашћена промена података у евиденцији, 

односно јавној исправи,  

7. Неспровођење мера безбедности деце и 

запослених,  

8. Уништење, оштећење, скривање или изношење 

евиденције, односно образаца јавне исправе или 

јавне исправе,  

9. Одбијање пријема и давања на увид евиденције 

лицу које врши надзор над радом установе, 

родитељу, односно другом законском заступнику,  

10. Неовлашћено присвајање, коришћење и 

приказивање туђих података,  

11. Незаконит рад или пропуштање радњи чиме се 

спречава или онемогућава остваривање права 

детета или другог запосленог,  

12. Неизвршавање или несавесно извршавање, 

неблаговремено или немарно извршавање послова 

или налога директора у току рада, 

13. Злоупотреба права из радног односа,  

14. Незаконито располагање средствима, 

простором установе, опремом и имовином 

установе,  

15. Друге повреде радне обавезе у складу са 

законом.  

 Мере за тежу повреду радне обавезе које су 

предвиђене у ставу 1. овог члана и члана 110.-113. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања су новчана казна, удаљење са рада и 

престанак радног односа. 

Новчана казна за тежу повреду радне 

обавезе изриче се у висини од 20% - 35% од плате 

исплаћене за месец у коме је одлука донета у 

трајању до шест месеци. 

Запосленом који изврши повреду забране 

прописане чланом 112. Закона о основама система 

образовања и васпитања једанпут, изриче се 

новчана казна или привремено удаљење са рада 

три месеца.  

Запосленом који изврши повреду радне 

обавезе прописане у члану 110. 111. и 113. Закона 

о основама система образовања и васпитања, 

односно који други пут изврши повреду забране 

прописане чланом 112. Закона и запосленом који 

учини повреду радне обавезе из овог члана став 1. 

тачке 1.) -5.) изриче се мера престанак радног 

односа. 

Запосленом престаје радни однос од дана 

пријема коначног решења директора.  

За остале теже повреде радних обавеза 

изриче се новчана казна или удаљење са рада у 

трајању до три месеца, а мера престанка радног 

односа уколико су наведене повреде учињене 

свесним нехатом, намерно или у циљу 

прибављања себи или другом противправне 

имовинске користи. 

Члан 100. 

 Дисциплински поступак се покреће и води 

за учињену тежу повреду радне обавезе предвиђне 

у претходном члану. 

 Директор установе покреће и води 

дисциплински поступак, доноси решење и изриче 

меру у дисциплинском поступку против 

запосленог.  

 Дисциплински поступак покреће се 

закључком, који садржи податке о запосленом, 

опис повреде забране, односно радне обавезе, 

време, место и начин извршења и доказе који 

указују на извршење повреде.  

 Запослени је дужан да се писано изјасни на 

наводе из закључка у року од осам дана од дана 

пријема закључка.  

 Запослени мора бити саслушан, са правом 

да усмено изложи своју одбрану, сам или преко 

заступника, а може за расправу доставити и писану  

одбрану. 

 Изузетно, расправа се може одржати и без 

присуства запосленог, под условом да је запослени 

уредно позван. 

 Дисциплински поступак је јаван, осим у 

случајевима прописаним законом.  

 По спроведеном поступку доноси се 

решење којим се запосленом изриче дисциплинска 

мера, којим се ослобађа од одговорности или којим 

се поступак обуставља. 

Члан 101. 

 Покретање дисциплинског поступка 

застарева у року од три месеца од дана сазнања за 

повреду радне обавезе и учиниоца, односно шест 

месеци од дана када је повреда учињена, осим ако 

је учињена повреда забране из члана 110-113. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања, у ком  случају покретање 

дисциплинског поступка застарева у року од две 

године од дана када је учињена повреда забране. 

 Вођење дисциплинског поступка застарева 

у року од шест месеци од дана покретања 

дисциплинског поступка. 

 Застарелост не тече ако дисциплински 

поступак не може да се покрене  или води због 

одсуства запосленог или из других разлога у 

складу са законом. 
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Престанак радног односа  

Члан 102. 

Радни однос запосленог у установи 

престаје са навршених 65 година живота и најмање 

15 година стажа осигурања. 

Запосленом престаје радни однос ако се у 

току трајања радног односа утврди да не испуњава 

услове из члана 139. став 1. Закона о основама 

система образовања и васпитања или ако одбије да 

се подвргне лекарском прегледу у надлежној 

здравственој установи на захтев директора. 

Правна заштита запослених 

Члан 103. 

 На решење о остваривању права, обавеза и 

одговорности запослени има право на жалбу у 

року од 15 дана од дана достављања решења 

директора. 

 Управни одбор је дужан да одлучи по 

жалби у року од 15 дана од дана достављања 

жалбе. 

 Ако управни одбор не одлучи о жалби или 

ако запослени није задовољан другостепеном 

одлуком, може се обратити надлежном суду у року 

од 30 дана од дана истека рока за доношење 

решења, односно дана достављања решења. 

 У радном спору запослени који побија 

коначно решење, тужбом мора обухватити и 

првостепено и другостепено решење. 

            VII. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА, 

ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ  

ЗАСТУПНИКА  

Упис деце 

Члан 104. 

Установа, у складу са својим 

могућностима и исказаним потребама породице 

за различитим програмима предшколског 

васпитања и образовања, на захтев родитеља, 

односно законског заступника, врши упис деце 

предшколског узраста, према следећим 

критеријумима који су утврђени као приоритети 

за упис:  

1. Деца из осетљивих група (деца жртве насиља у 

породици, деца из породица које користе неки 

облик социјалне заштите и деца без родитељског 

старања, деца самохраних родитеља, деца из 

социјално нестимулативних средина, деца са 

сметњама у психофизичком развоју, деца из 

породица у којој је дете које је тешко оболело или 

има сметње у психофизичком  развоју, деца тешко 

оболелих родитеља, деца чији су родитељи ратни 

војни инвалиди или имају статус родитеља 

расељеног или прогнаног лица, деца предложена 

од стране центра за социјални рад, деца из 

средина у којима је услед породичних и других 

животних околности угрожено здравље, 

безбедност и развој);  

2. Деца запослених родитеља и редовних 

студената; 

3. Деца која имају статус трећег  и сваког наредног 

детета у примарној породици;  

4. Деца чија су браћа или сестре уписани у исту 

предшколску установу;  

5. Остала деца.     

У Установу се уписују сва деца у години 

пред полазак у школу, једном годишње и 

објављује се конкурс у месецу мају у средствима 

информисања којим се оглашавају слободна места 

за пријем деце у вртић.  

Деца се примају у установу током целе 

године ако то дозвољавају могућности и 

расположиви капацитети. 

Директор по завршетку редовног пријема 

деце формира листу чекања, а према утврђеној 

ранг листи. 

Одлуку о расписивању конкурса за пријем 

деце доноси Управни одбор на основу листе 

расположивих капацитета коју утврђује директор 

установе.  

Пре доношења одлуке о расписивању 

конкурса, директор на основу предлога стручних 

сарадника (педагога,, психолога и руководиоца 

организационих јединица-главни васпитач, главна 

медицинска сестра-васпитач) уз сагласност 

родитеља доноси одлуку да се деца која похађају 

вртић или јаслице односно прелазе у старију 

групу, распореде у вртиће и јаслице који су ближи 

месту њиховог становања.  

Листа расположивих капацитета-број и 

структура слободних места за пријем деце у 

установу, утврђује се након интерног распореда.  

Предшколска установа врши упис деце 

предшколског узраста на основу критеријума 

прописаних Правилником о ближим условима за 

утврђивање приоритета за упис деце у 

предшколску установу, мерилима и поступку 

прописаним овим Статутом. 

Члан 105. 

Комисију за пријем деце именује Управни 

одбор на предлог директора Установе. У комисију 

за пријем именују се чланови из реда васпитача, 

медицинских сестара-васпитача , стручних 

сарадника, административних радника уз обавезно 

присуство секретара установе. 



Страна 1102 – Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 14. јул 2018. године 

Мандат чланова комисије траје једну 

годину. 

Комисија за пријем деце разматра 

приспеле пријаве по истеку  рока предвиђеног 

конкурсом. Неблаговремене, неразумљиве и 

пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази, директор на предлог  комисије одбацује 

закључком против кога је допуштена посебна 

жалба.  

Члан 106. 

            Комисија саставља списак деце за чији 

пријем у Установу за дневни боравак је поднета 

пријава. 

            Применом  критеријума прописаним 

Правилником о ближим условима за утврђивање 

приоритета за упис деце у предшколску установу 

и овим статутом Комисија утврђује ранг листу 

пријем деце у Установу. 

            Дете чији је  родитељ поднео пријаву за 

упис на место које није оглашено конкурсом се не 

увршћује у ранг листу. 

           Комисија, на основу ранг листе за пријем 

деце, припрема предлог одлуке о пријему у 

предшколску Установу и доставља је директору.  

           Дете које је увршћено у ранг листу а није 

примљено због недостатка капацитета увршћено је 

у листу чекања према утврђеном редоследу. 

            Утврђена ранг листа  се примењује  за целу 

школску годину. 

            Директор на предлог Комисије доноси 

одлуку о пријему детета и доставља је свим 

подносиоцима пријаве на оглас. 

           Одлука о пријему детета у Установу 

објављује са на огласној табли установе и на 

огласним таблама радних јединица. 

Члан 107. 

            Родитељ, односно лице које се непосредно 

брине о детету, а које је поднело пријаву на 

конкурс против одлуке директора о пријему детета  

може изјавити жалбу Управном одбору установе у 

року од осам дана од дана пријема одлуке. 

          Након истека рока за жалбу, односно 

достављања одлуке Управног одбора  по жалби, 

родитељ, односно лице које се непосредно брине о 

детету  закључује уговор са Установом. 

Члан 108. 

           Родитељ детета је дужан да достави  

потврду о здравственом стању детета и 

вакционалном стању детета у складу са 

календаром вакцинације пре поласка детета у 

вртић. 

            Потврда из става 1. овог члана не може бити 

старија од 7 дана и предаје се  васпитачу, односно 

медицинској сестри  васпитне групе у коју се дете 

уписује. 

            Медицинске сестре и васпитачи одржавају 

родитељске састанке са родитељима 

новопримљене деце и деце која прелазе из јаслица 

у вртић, дају податке о адаптцији,  податке о 

условима боравка, потребној опреми за боравак. 

Члан 109. 

              Директор, на предлог Комисије за упис по 

завршетку редовног пријема деце, формира листу 

чекања, која се допуњује током године у 

зависности од приспелих и решених захтева. 

Директор разматра приспеле захтеве и одлучује о 

истим. 

Члан 110. 

           Првенство при упису деце на слободна 

места у Установи, имају: 

1) Деца из друштвено осетљивих група, чији се 

пријем врши према приоритету и то: 

         (1) деца жртве насиља у породици  

         (2) деца из породица која користе неки облик 

социјалне заштите и деца без родитељског старања  

         (3) деца самохраних родитеља  

         (4) деца из социјално нестимулативних 

средина 

         (5) деца са сметњама у психофизичком 

развоју  

         (6) деца из породица у којој је дете које је 

тешко оболело или има сметње у психофизичком 

развоју  

         (7) деца тешко оболелих родитеља  

          (8) деца чији су родитељи ратни војни 

инвалиди или имају статус расељеног или 

прогнаног лица  

          (9) деца предложена од стране Центра за 

социјални рад, 

        (10) деца из средина у којима је услед 

породичних и других животних околности 

угрожено здравље, безбедност и развој 

2) Деца запослених родитеља, пољопривредника и 

редовних студената; 

3) Материјални услови породице; 

4) Бројност породице, ужа породица- отац, мајка, 

деца; 

5) Деца чија су браћа или сестре уписани у исту 

предшколску установу; 
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    6) Остала деца (деца пензионера, деца лица на 

одслужењу казне  и остала деца). 

Члан 111. 

       Деца се уписују у Установу по редоследу који 

се одређује на основу броја бодова на следећи 

начин: 

1)     Деца запослених родитеља, пољопривредника 

и редовних студената 10 бодова за сваког 

родитеља/старатеља 

2)     Материјални услови породице:  

        (1) примања до 16% од просечне месечне нето  

зараде у претходна три месеца у Републици Србији 

у односу на поднети захтев без пореза и доприноса 

по члану породице 30 бодова ; 

        (2) примања од 16% до 20% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 28 бодова; 

        (3) примања од 20% до 24% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 26 бодова ; 

       (4) примања од 24% до 32% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 24 бода; 

       (5) примања од 32% до 40% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 22 бода; 

      (6) примања од 40% до 48% од просечне 

месечне нето  зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 20 бодова;  

      (7) примања од 48% до 56% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 18 бодова;  

      (8) примања од 56% до 64% од просечне 

месечне нето зараде у претходна три месеца у 

Републици Србији у односу на поднети захтев без 

пореза и доприноса по члану породице 16 бодова;  

       (9) примања преко 64% од просечне месечне  

нето зараде у претходна три месеца у Републици 

Србији у односу на поднети захтев без пореза и 

доприноса по члану породице 14 бодова. 

3)     Бројност породице:  

        (1) за свако дете 10 бодова. 

        (2) дете чија су браћа или сестре уписани у 

Установу, двоје или више деце из исте породице 

учествује на конкурсу 5 бодова. 

Члан 112. 

Уз пријаву на оглас достављају се докази: 

1) За утврђивање мерила из става 1 тачка 1 овог 

члана: 

(1) запослени - уверење о упису у 

централни регистар за обавезно здравствено  и  

социјално  осигурање РС или листинг стажа издат 

од стране ПИО фонда,   

(2) предузетник - потврда АПР о 

регистрацији правног лица  

         (3) пољопривреднике - потврда о 

регистрованом пољопривредном газдинству  

(4) студенти - оверена фотокопија индекса 

(прва страна и датум последње уписаног семестра) 

(5) пензионери – решење или последњи чек 

пензије 

(6) лица на одлужењу казне – потврда 

казнено- поправне институције. 

2) За утврђивање мерила из става 1 тачка 2 овог 

члана родитељ доставља: 

(1) потврда о висини нето примања за оба 

родитеља за последња три месеца. 

Родитељ који није имао примања у 

претходна три месеца доставља потврду о висини 

примања за последња три месеца у којима су 

имали примања. 

Родитељ који је засновао радни однос у 

периоду краћем од три месеца доставља потврду о 

висини примања за период почев од дана 

заснивања радног односа. 

              (2) потврда Пореске управе о висини 

месечног нето прихода ако је родитељ 

предузетник 

3) За утврђивање мерила из става 1 тачка 3 овог 

члана:  
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           (3) Извод из матичне књиге рођених за свако 

дете, потврда о пребивалишту за свако дете и 

фотокопија личне карте родитеља . 

Члан 113. 

            У случају да двоје или више деце имају 

исти број бодова, приоритет при пријему утврђује 

се према дужини чекања за пријем у Установу. 

Уколико сва деца имају исту дужину чекања, 

примениће се члан 111. став 1. тачка 2. овог 

Статута који се односи на материјалне услове и 

дате распоне. 

Члан 114. 

           Истовремено са објављивањем конкурса за 

упис деце у Предшколску установу, објављује се  и 

јавни позив за упис деце у припремни 

предшколски програм у трајању од 4 сата. 

Члан 115. 

 Родитељ је дужан да уредно доводи дете у 

вртић. 

 Родитељ је дужан да оправда изостанак 

детета. 

 Дете може да одсуствује из вртића у 

случају болести или када родитељи користе 

годишњи одмор. 

 Дете може да одсуствује из вртића из 

других оправданих разлога најдуже десет дана у 

току месеца. 

У случају болести детета родитељ је дужан 

да достави лекарски извештај. 

У случају годишњег одмора родитељ је 

дужан да достави решење или потврду. 

 Ако  родитељ не оправда изостанак детета 

или дете не довoди у вртић дуже од два месеца у 

континуитету у периоду од 01.септембра до 30. 

јуна  директор установе доноси решење којим се 

дете исписује из предшколске установе и уговор се  

раскида. 

            Уколико родитељ до 20.-ог у месецу не 

изврши уплату за претходни месец, по добијању 

два пута опомене, родитељи ће бити утужени. 

Члан 116. 

По завршетку конкурса Установа, на 

захтев родитеља који је поднео уредну 

документацију за упис детета у Установу за текућу 

годину а дете није уписано, издаје потврду да дете, 

због недостатка слободних капацитета, није 

уписано у Установу. 

 

Права детета  

Члан 117. 

 Установа, односно запослени у установи 

дужни су да обезбеде остваривање права детета, а 

нарочито право на: 

1. квалитетан васпитно-образовни рад који 

обезбеђује остваривање принципа и циљева из 

члана 7. и члана 8. Закона; 

2. уважавање личности; 

3. подршку за свестрани развој личности, за 

посебно исказане таленте и њихову афирмацију; 

4. заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања; 

5. благовремену и потпуну информацију о 

питањима од значаја за васпитање и образовање; 

6. информације о његовим правима и обавезама; 

7. друга права у области васпитања и образовања, 

у складу са законом. 

            Родитељ, односно други законски 

заступник детета може да поднесе писмену 

пријаву директору установе у случају повреде 

права или непримереног понашања запослених 

према детету, у складу са општим актом установе, 

у року од осам дана од дана сазнања о повреди 

права. 

            Запослени у установи је дужан да одмах по 

сазнању, а најкасније наредног дана, поднесе 

писмену пријаву директору да је учињена повреда 

права детета. 

            Директор је дужан да пријаву размотри и 

да, уз консултацију са родитељем, односно 

другим законским заступником, као и запосленим 

одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од 

осам дана од дана пријема пријаве. 

              Одговорност родитеља 

Члан 118. 

            Родитељ, односно други законски 

заступник детета одговоран је: 

1. За упис детета у установу и редовно похађање 

припремне наставе 

2. Да одмах, а најкасније у року од 48 сати од 

момента спречености детета да похађа установу о 

томе обавести установу 

3. Да поштује правила установе која су 

предвиђена Уговором закљученим између 

Установе и родитеља 
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       VIII. ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ И 

ВАСПИТАЊУ 

 Евиденција о деци које води установа 

Члан 119. 

 Установа води евиденцију о деци, 

родитељима, односно законским заступницима и о 

запосленима. 

Установа је руководилац прикупљених 

података и одговорна је за њено прикупљање, 

употребу, ажурирање и чување у складу са 

законом, и законом о заштити података о 

личности. 

Јединствен информациони систем 

просвете   

Члан 120. 

Установа у оквиру Јединственог 

информационог система просвете (у даљем 

тексту: ЈИСП) уноси и ажурира податке из 

евиденције о установи, деци и запосленима у 

установи у електронском облику. 

Јединствени образовни број  

Члан 121. 

За потребе вођења регистра и заштите 

података о личности формира се јединствени број 

(у даљем тексту: ЈОБ) који прати његовог носиоца 

кроз све нивое формалног образовања и 

васпитања и представља кључ за повезивање свих 

података о детету у ЈИСП-у.  

ЈОБ представља индивидуалну и 

непоновљиву ознаку која се састоји од 16 

карактера и која се додељује детету у 

аутоматизованом поступку преко ЈИСП-а, на 

захтев установе, при првом упису у установу. 

Овлашћено лице Установе дужно је да ЈОБ 

лично доставе детету преко родитеља, односно 

другог законског заступника у затвореној 

коверти, заједно са подацима за лични приступ 

регистру и да о томе воде евиденцију. 

Подаци о ЈОБ-у чувају се трајно. 

Подаци у регистру деце 

Члан 122. 

Установа уноси и ажурира податке у ЈИСП 

у регистар деце, преко свог приступног налога 

преко ЈОБ-а, и то: податке за одређивање 

идентитета детета: ЈОБ, пол, датум, место и 

држава рођења, држава и место становања; 

податке за одређивање образовног статуса детета, 

податке за одређивање социјалног, здравственог и 

материјалног статуса како детета тако и родитеља, 

односно законског заступника.  

Подаци о регистру Установе 

Члан 123. 

 У регистар Установа уносе се подаци о 

којима се одређује правни статус установе и статус 

установе у систему образовања и васпитања, 

податак о програмима образовања и васпитања  

које реализује и моделима образовања које 

реализује, језик на коме остварује образовање и 

васпитање, број деце по узрасту, односно по врсти 

програма, податке о објектима, броју зграда у 

седишту и у издвојеним одељењима, квадратура 

број кабинета, радионица, податак о актима и 

органима установе, резултати спољашњег 

вредновања установе, податак о финансијским 

средствима из буџета Репиублике Србије и 

јединице локалне самоуправе и податке од 

проширене делатности и њиховом трошењу. 

Подаци о запосленима 

Члан 124. 

Подаци о запосленима о којима установа 

води евиденцију су лични подаци и то: Име и 

презиме, јединствен матични број грађана, пол, 

датум рођења, место, општина и држава рођења, 

држављанство, национална припадност 

(изјашњавање о националној припадности није 

обавезно), адреса, место, општина и држава 

становања, контакт телефон, адреса електронске 

поште, ниво и врста образовања и установа у којој 

је стечен највиши степен образовања, податак о 

образовању из члана 142. Закона о основама 

система образовања и васпитања, психолошкој 

процени способности за рад са децом, стручном 

испиту, односно лиценци, врсти радног односа, 

начину и дужини радног ангажовања, подаци о 

стручном усавршавању и стеченим знањима, 

изреченим дисциплинским мерама, подаци о 

задужењима васпитача и стручних сарадника, 

учешће у раду органа установе, а у сврху 

остваривања васпитно-образовног рада у складу са 

законом.  

Подаци о запосленима су  подаци о плати,  

и подаци за њен обрачун и исплату. 

             IX. СРЕДСТВА УСТАНОВЕ 

Члан 125. 

У буџету јединице локалне самоуправе, 

обезбеђују се средства за:  
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1. Остваривање делатности предшколског 

васпитања и образовања (полудневни и 

целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна 

заштита деце предшколског узраста) у висини до 

80% од економске цене по детету, укључујући у 

целости средства за плате, накнаде и друга 

примања, социјалне доприносе на терет 

послодавца, отпремнине, као и помоћ 

запосленима у предшколској установи, расходе за 

припремни предшколски програм осим оних за 

које се средства обезбеђују у буџету Републике 

Србије и остале текуће расходе;  

2. Остваривање додатне подршке детету у складу 

са мишљењем Интерресорне комисије, осим оних 

за које се средства обезбеђују у буџету Републике 

Србије; 

3. Стручно усавршавање запослених; 

4. Јубиларне награде;  

5. Превоз: Деце и њихових пратилаца ради 

похађања припремног предшколског програма на 

удаљености већој од два километра, превоз, 

смештај и исхрану деце са сметњама у развоју и 

инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира 

на удаљеност од места становања од установе; 

6. Превоз запослених;  

7. Капиталне издатке;  

8. Заштиту и безбедност деце у складу са 

прописаним мерама из Закона; 

9. Друге текуће расходе, осим оних за које се 

средства обезбеђују у буџету Републике Србије; 

10. Плаћање по основу извршних пресуда донетих 

пред надлежним судовима у споровима у вези са 

овим чланом. 

 Из буџета Републике Србије обезбеђују се 

средства за: 

1. Остваривање припремног предшколског 

програма у години пред полазак у школу у 

трајању од четири сата, у седишту и ван седишта 

установе; 

2. Остваривање предшколског програма за рад са 

децом са сметњама у развоју и инвалидитетом; 

3. Оставривање предшколског програма за рад са 

децом на болничком лечењу; 

4. Развојне програме и пројекте установа. 

              Установа може обезбедити средства од 

донатора или спонзора, као и добровољним 

учешћем родитеља, деце, као и од посебних 

програма које спроводи-одмор и рекреација 

(зимовање, летовање) и ова средства се користе за 

побољшање услова образовања и васпитања у 

погледу простора и опреме за остваривање 

програма која нису основна делатност.      

Члан 126. 

 Средства за финансирање делатности 

Установе утврђују се на основу економске цене за 

остваривање програма образовања и васпитања, 

по детету, а сходно Закону и Правилнику. 

Цена коју родитељ плаћа на име накнаде 

трошкова за целодневни боравак деце у Установи 

одређује надлежни орган града Чачка за сваку 

календарску годину, а за различите облике и 

програме у предшколском васпитању који су 

одређени Предшколским програмом одлучује 

Управни одбор уз прибављено мишљење Савета 

родитеља.  

Члан 127. 

 Установа има обавезу да осигура имовину, 

запослене и децу од последица несрећног случаја 

(незгоде). 

             Пословна тајна 

Члан 128. 

             Пословну тајну представљају исправе и 

подаци утврђени законом, овим статутом и 

другим општим актима установе, чије би 

саопштење неовлашћеном лицу било противно 

пословању установе и штетило интересима и 

пословном угледу установе, ако законом није 

другачије одређено. 

               Исправе и податке који су утврђени као 

пословна тајна могу правно заинтересованим 

лицима саопштити директор установе или лице 

кога он овласти.  

Члан 129. 

               Поред података који су законом 

проглашени за пословну тајну, пословном тајном 

сматрају се: 

1. подаци о мерама и начину поступања за случај 

ванредних околности 

2. план физичког и техничког обезбеђења 

имовине и објекта установе 

3. други подаци и исправе које пословном тајном 

прогласи Управни одбор. 

 



14. јул 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 1107 – Број 14 

Члан 130.   

             Установа води евиденцију о деци, 

родитељима, односно другим законским 

заступницима и о запосленима, у складу са 

Законом и посебним законом. 

             Установа је руковалац података из става 1. 

овог члана и одговорна је за њихово прикупљање, 

употребу, ажурирање и чување, у складу са 

Законом, посебним законом и законом којим се 

уређује заштита података о личности.    

             X. ОБАВЕШТАВАЊЕ  

Члан 131. 

 Родитељи деце која бораве у Установи и 

запослени имају право на благовремено и потпуно 

обавештавање о свим питањима важним за рад 

Установе и за остваривање њихових права, 

обавеза и одговорности. 

Члан 132. 

 Управни одбор Установе, директор, као и 

други овлашћени запослени дужни су да обезбеде 

благовремено и истинито обавештавање. 

Обавештавање запослених и корисника се врши у 

писаном облику, објављивањем на огласне табле 

организационих јединица, на интернет страници 

Установе, достављањем писаног обавештења или 

другог акта на мејл радне јединице, или 

непосредно на састанцима, седницама, и др. 

Члан 133. 

 После сваке седнице Управног одбора и 

других органа, сачињава се извод са закључцима 

и одлукама и доставља се на огласне табле по 

објектима. Извод из записника са седница 

Управног одбора објављује се најкасније у року 

од пет дана од дана одржавања седнице Управног 

одбора, а потписује га председник Управног 

одбора и записничар. 

Секретар Установе доставља сва општа 

акта радним јединицама, посредством мејла или у 

писаном облику, на основу којих се формира 

правна база коју запослени користе у циљу 

информисања о правима и обавезама. 

За доступност коришћења достављених 

аката одговара руководилац радне јединице. 

Члан 134. 

 За редовно, благовремено, истинито, 

потпуно обавештење радника одговорни су 

директор Установе и председник Управног 

одбора. 

XI. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА  ОПШТИХ 

АКАТА 

Члан 135. 

Установа у складу са Законом доноси:  

- Статут, 

- Правилник о организацији и систематизацији 

послова, 

- Колективни уговор или Правилник о раду,  

- Правила понашања и међусобни односи деце, 

запослених, родитеља, односно других законских 

заступника деце, 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите 

и безбедности деце, 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду, 

- Акт о процени ризика на раду,  

- Правилник о рачуноводству, 

- Правилник о канцеларијском пословању, 

- Правилник о употреби и коришћењу мобилних и 

фиксних телефона, 

- Правилник о коришћењу службених аутомобила, 

- Правилник о уређењу поступка јавне набавке у 

установи,  

- Правила о заштити од пожара,  

- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 

у установи, 

- као и друга општа акта, сходно закону. 

Ради организовања и спровођења 

васпитно-образовне делатности, Установа у 

складу са Законом доноси Предшколски програм, 

Развојни план Установе и Годишњи план рада, као 

и извештаје о њиховом остваривању. 

Члан 136. 

 Опште акте Установе доноси Управни 

одбор, ако законом или овим статутом није 

другачије речено да их доноси директор.  

Члан 137. 

Статут се објављује  на огласној табли 

Установе, интернет страници Установе и у 

Службеном листу града Чачка.  
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Други општи акти се објављују на 

огласној табли Установе и интернет страници 

Установе.  

Сви општи акти ступају на снагу осмог 

дана од дана објављивања, а могу да ступе на 

снагу и раније, само ако за то постоје нарочито 

оправдани разлози, утврђени приликом њиховог 

доношења. 

Члан 138. 

         Статут се доставља на сагласност 

оснивачу.  

          XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 139. 

Ступањем на снагу овог Статута, престаје 

да важи Статут Предшколске установе „Радост“ 

Чачак број 458/1 од 22.03.2013. године, Измене и 

допуне Статута Предшколске установе „Радост “ 

Чачак број 500 од 28.04.2015. године и Измене 

Статута Предшколске установе “Радост” Чачак 

број 30 од 15.01.2016. године. 

Члан 140. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања на огласној табли Установе, а 

по добијању сагласности од стране оснивача. 

Председник Управног одбора 

Иван Кустудија, с.р. 

  

312. 

На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона 

о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 

и 30/2016-испр.), члана 24. став 1. алинеја 1. 

Одлуке о организовању Установе Дом културе 

Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. 

лист града Чачка“ бр. 4/2011 и 23/2016) и члана 38. 

став 1. алинеја 1. и члана 48. став 1. и 5. Статута 

Дома културе Чачак, 

             Управни одбор Дома културе Чачак, на 

седници одржаној дана 10.05.2018. године, донео 

је  

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ 

ЧАЧАК 

Члан 1. 

 У Статуту Дома културе Чачак („Сл. лист 

општине Чачак“ бр. 8/2006 и „Сл. лист града 

Чачка“, бр. 5/2011, 26/2012 и 10/2017) члан 30. 

мења се и гласи: 

 „За директора Установе може бити 

именовано лице које испуњава следеће услове 

утврђене законом, подзаконским прописом и 

овим Статутом: 

- високо образовање из области друштвено-

хуманистичких наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, односно специјалистичким струковним 

студијама, по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. 

године или високо образовање из области 

друштвено-хуманистичких наука на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, 

по пропису који је уређивао високо образовање 

до 10. септембра 2005. године, 

- најмање пет година радног искуства у струци, 

- знање страног језика и 

- знање рада на рачунару. 

Кандидат за директора дужан је да 

предложи програм рада и развоја установе, као 

саставни део конкурсне документације.“ 

Члан 2. 

 Ова Одлука, по добијању сагласности 

оснивача, објављује се у „Службеном листу града 

Чачка“ и ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања. 

ПРЕДСЕДНИК 

Управног одбора, 

Биљана Ристановић, с.р. 
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