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110.
На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 34/2010
- Одлука УС и 54/2011), члана 63. Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 11.
Пословника о раду Скупштине града Чачка («Сл.
лист града Чачка» број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 22. марта 2018. године, донела јe

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 22. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
I
Директан телевизијски пренос седница
Скупштине града Чачка у 2018. години, поверава
се КОНЗОРЦИЈУМУ TLGC („ТЕЛЕМАРК - ЛАВ
ПЛУС - ГАЛАКСИЈА CONSORTIUM”).
II

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА
НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА

Скупштина
града
Чачка
овлашћује
председника Скупштине града Чачка, да закључи
уговор о поверавању телевизијског преноса са
понуђачем КОНЗОРЦИЈУМ TLGC („ТЕЛЕМАРК
- ЛАВ ПЛУС - ГАЛАКСИЈА CONSORTIUM“).

I

III

Верификује се мандат Миладинки Ђукић,
социјалном раднику из Чачка, новоизабраном
одборнику Скупштине града Чачка, којој је мандат
одборника додељен Решењем Изборне комисије
града Чачка, број 013-3/2018-IV-7 од 9. марта 2018.
године.

Одлука ће бити објављена у „Службеном
листу града Чачка“.

ОДЛУКУ

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/I
22. март 2018. године

II

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/I
22. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
111.
На основу члана 63. и 73. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 186.
Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 11/2017),

112.
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 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је
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ОДЛУКУ

Члан 3.

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА ПРИЈЕВОР
УЗ РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ

Плански основ за израду Плана детаљне
регулације представља Просторни план града
Чачка („Службени лист града Чачка“, број
17/2010).

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну
Мораву (у даљем тексту: План детаљне
регулације).
Члан 2.
Планом детаљне регулације разрађиваће се
део КО Пријевор који се налази у обухвату
Просторног плана града Чачка („Сл. лист града
Чачка“, број 17/2010), као и у северозападном делу
подручја Генералног урбанистичког плана града
Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 25/2013).
У подручју Генералног урбанистичког
плана града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број
25/2013) План детаљне регулације улази и у
обухват Плана генералне регулације “Парменац –
Јездина – Лозница” у Чачку („Сл. лист града
Чачка“, број 16/2015), Плана генералне регулације
“Центар” у Чачку („Сл. лист града Чачка“, број
15/2014) и малим делом Плана детаљне регулације
Спортски центар чија израда је у току.
Граница Плана се јужним делом пружа
левом обалом реке Западне Мораве, при чему
једним делом, крећући се према западу, обухвата и
део самог тока, пресецајући к.п. бр. 2816 К.О.
Пријевор у крајњем западном делу. Даље,
северним делом прати границе к.п. бр. 2803/1,
2562/6, 2562/7, 2562/8, 2561/2 2619/3, 2620/3,
2621/2, 2624/2, 2625/2, 2627/2, 2628/2 и 2824, све у
К.О.
Пријевор,
до
границе
Генералног
урбанистичког плана града Чачка. Са границом
Генералног урбанистичког плана, поклапа се у
делу левообалног одбрамбеног насипа реке
Западне Мораве, до катастарске парцеле к.п. бр.
2530/1 К.О. Пријевор у крајњем источном делу
обухвата плана.
Коначна граница предметног планског
подручја биће дефинисана приликом припреме и
стручне контроле нацрта плана.
Површина
износи око 73 hа.

плана

детаљне

регулације

У овиру предметног простора за који се
ради План детаљне регулације се налази и сегмент
Плана детаљне регулације за планирани северни
општински пут, такође предвиђен Просторним
планом града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број
17/2010).

При изради овог плана треба испоштовати
смернице из Просторног плана града Чачка, где је
ово подручје дефинисано као зона са посебним
режимом, јер припада зони заштите изворишта, а
такође би требало да представља наставак
уређених зелених и рекреативних површина од
планираног градског парка и спортског центра у
Трбушанима (Подручје унутар обухвата ГУП-а
Чачка) до ушћа реке Каменице у Пријевору.
На основу Закона о водама („Сл. гласник
РС“ бр. 30/10) и Правилника о начину одређивања
и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања ("Сл. гласник РС" бр. 92/2008)
који прописују обавезу израде Елабората о зонама
санитарне заштите израђен је Елаборат о зонама
санитарне заштите 2015. године и смернице које
проистичу из њега биће главни импути за начин
уређења и планирања предметног простора који ће
се дефинисати Планом детаљне регулације.
На основу наведеног Елабората о зонама
санитарне заштите у оквиру предметног простора
утврђене су зоне заштите изворишта које се састоје
од: зоне непосредне заштите изворишта Парменац,
уже и шире зоне заштите.
У границама овог плана налази се земљани
део бране "Парменац", тако да је кроз израду плана
могуће
предвидети
изградњу
мини
хидроелектране на овој локацији. Како се већим
делом брана налази у обухвату ПДР „Парменац –
Бељина – зона санитарне заштите“, могуће је
извршити одређене корекције границе између
ових планова или њихово повезивање у циљу што
квалитетнијег планског решења.
Графички део Плана детаљне регулације
израдиће се на овереном катастарско –
топографском плану за деo КО Пријевор.
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,
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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 даје Просторни
план града Чачка („Службени лист града Чачка“,
број 17/2010);
рационалније
земљишта;

коришћење

грађевинског

-.дефинисање детаљне намене земљишта;
-.дефинисање јавног интереса кроз разграничење
површина јавне и остале намене;
квалитетна
инфраструктуром;

опремљеност

потребном

- озелењавање јавних простора;
- усклађивање организације, опремања и уређења
простора и његова заштита уз примену услова и
критеријума за културна добра и
- усклађивање организације, опремања и уређења
простора и његова заштита уз примену услова и
критеријума за заштиту животне средине.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања,
коришћења, уређења и заштите планског подручја
односи се на две основне намене – земљиште за
површине и објекте јавне намене и земљиште за
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остале намене у складу са Просторним планом
града Чачка у оквиру обухвата плана.
Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације је
18 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Градска управа за опште и заједничке
послове града Чачка спровешће поступак јавне
набавке, услуге – израде Плана детаљне
регулације.
Члан 9.
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
приступању стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела
насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, број
350-2/2018-IV-2-01 од 05.03.2018. 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“.
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Члан 12.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
113.
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 ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА
ПРИЈЕВОР УЗ РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ
1. ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну
Мораву.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну
Мораву, су сагледавање, процена и утврђивање
могућности значајних штетних утицаја на животну
средину на основу намене у просторно функционалној намени подручја која се планира, а
која могу бити од утицаја на стање животне
средине, са проценом мера које је потребно
предузети како би се евентуални могући значајни
штетни утицаји на животну средину спречили,
отклонили или свели на минимум.
Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела
насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, мора да
садржи мере чијим спровођењем би се:

остварио план за заштиту животне средине
и одрживи развој;
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остварио урбанистички развој кроз
функционалну
организацију
и
међусобну
повезаност свих служби, делатности и објеката;

обухватили основни проблеми заштите
животне средине и могућност утицаја плана на
разне области и делове животне средине и урбане
целине;

обухватиле карактеристике утицаја плана
на животну средину, нарочито у погледу
вероватноће,
интензитета,
сложености,
реверзибилности,
временске
и
просторне
димензије, кумулативне и синергијске природе
утицаја, ризика по људско здравље и животну
средину, деловања на области од природне,
културне и друге важности и деловања на
угрожене области;

умањи утицај на биолошки диверзитет
подручја;

обезбеди очување природне средине.
2. У оквиру стратешке процене разматраће
се постојеће стање животне средине, значај и
карактеристике плана, карактеристике утицаја
планираних садржаја на микро и макро локацију и
друга питања и проблеми животне средине
подручја обухваћеног Планом.
3. У оквиру стратешке процене имајући у
виду планиране намене на подручју обухваћеном
границом Плана, неће се разматрати просторна
димензија – преко гранична природа утицаја и
деловање на области од природног, културног и
другог значаја – посебне карактеристике, области
или природни предели којима је признат
заштићени на републичком или међународном
нивоу, културно историјска баштина и области са
различитим режимом заштите, као карактеристике
утицаја предметног плана на животну средину.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја
плана на животну средину израдиће се Извештај о
стратешкој процени Плана детаљне регулације
дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву који
садржи елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(»Сл.гласник РС«, број 135/04 и 88/10):
- полазне основе стратешке процене;
- опште и посебне циљеве стратешке процене и
избор индикатора;
- процену могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја на
животну средину;
- смернице за израду стратешких процена на
нижим хијарархиским нивоима и процене утицаја
пројеката на животну средину;
- програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана и програма (мониторинг);
- приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради стратешке процене;
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- приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор датог плана и програма са
аспекта разматраних варијантних решења и приказ
начина на који су питања животне средине
укључена у план или програм;
- закључке до којих се дошло током израде
извештаја о стратешкој процени представљене на
начин разумљив јавности;
- друге податке од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке
процене утврдиће се постојеће стање и квалитет
чинилаца животне средине (ваздух, вода,
земљиште) у границама предметног Плана.
У случају непостојања релевантних
података извршиће се циљана мерења у складу са
Законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја
Плана на животну средину део је документације
која се прилаже уз план.
5. Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, биће одређен у складу са Законом.
Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, дужан је да дефинише методологију и
састав стручног тима за израду извештаја о
стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, дужан је да исти изради у року од 1
(једног) месеца од дана доношења овог Решења.
Градска управа за опште и заједничке послове
града Чачка спровешће поступак јавне набавке,
услуге – израде Плана детаљне регулације дела
насеља Пријевор уз реку Западну Мораву.
Средства за израду извештаја о стратешкој
процени, обезбедиће град Чачак.
6. У току израде извештаја о стратешкој
процени утицаја плана, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и
организацијама које имају интерес у доношењу
одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја,
биће изложен на јавни увид, заједно са јавним
увидом предметног плана, сходно члановима 18. и
19. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13
- одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14).
7. Ово решење чини саставни део Плана
детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку
Западну Мораву и објављује се у Службеном листу
града Чачка.
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Образложење

Одлуком о изради Плана детаљне
регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну
Мораву приступиће се изради Плана детаљне
регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну
Мораву.
Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (»Сл. гласник
РС«, број 135/04 и 88/10) прописано је да се
стратешка процена врши за планове, програме и
основе у области просторног и урбанистичког
планирања
или
коришћења
земљишта,
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства,
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања
отпадом, управљања водама, телекомуникација,
туризма, очувања природних станишта и дивље
флоре и фауне, којима се успоставља оквир за
одобравање
будућих
развојних
пројеката
одређених прописима којима се одређује процена
утицаја на животну средину.
Како се у конкретном случају ради о
изради Плана детаљне регулације дела насеља
Пријевор уз реку Западну Мораву, који обухвата
део КО Пријевор и пружа се левом обалом реке
Западне Мораве, при чему једним делом, крећући
се према западу, обухвата и део самог тока,
пресецајући к.п. бр. 2816 К.О. Пријевор у крајњем
западном делу. Даље, северним делом прати
границе к.п. бр. 2803/1, 2562/6, 2562/7, 2562/8,
2561/2 2619/3, 2620/3, 2621/2, 2624/2, 2625/2,
2627/2, 2628/2 и 2824, све у К.О. Пријевор, до
границе Генералног урбанистичког плана града
Чачка. Са границом Генералног урбанистичког
плана, поклапа се у делу левообалног одбрамбеног
насипа реке Западне Мораве, до катастарске
парцеле к.п. бр. 2530/1 К.О. Пријевор у крајњем
источном делу обухвата плана, где је ово подручје
дефинисано као зона са посебним режимом, јер
припада зони заштите изворишта, а такође би
требало да представља наставак уређених зелених
и рекреативних површина од планираног градског
парка и спортског центра у Трбушанима (Подручје
унутар обухвата ГУП-а Чачка) до ушћа реке
Каменице у Пријевору. У границама овог плана
налази се земљани део бране "Парменац", тако да
је кроз израду плана могуће предвидети изградњу
мини - хидроелектране на овој локацији, а што
представља основ и оквир за одобравање будућих
развојних пројеката одређених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, то
је ова Управа донела Одлуку о изради стратешке
процене, а у смислу одредби члана 9. став 1. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину.
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У поступку доношења решења о
приступању стратешкој процени, прибављено је
мишљење Групе за заштиту животне средине
Градске управе за урбанизам града Чачка број 50158/2018-IV-2-01 од 05.03.2018. године у коме је
изражен став да је за израду Плана детаљне
регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну
Мораву потребно прибавити Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину
овог плана.
Извештај о стратешкој процени садржаће
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (»Сл.гласник
РС«, број 135/04 и 88/10) ближе наведене у
диспозитиву.
РЕШЕНО У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА
УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА, ПОД БРОЈЕМ:
350-2/2018-IV-2-01 ДАНА 05.03.2018. ГОДИНЕ
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
Весна Дмитрић, дипл. правник, с.р.
114.
На основу члана 9. став 1. Закона о
финансијској подршци породици са децом ("Сл.
гласник РС", бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009),
члана 29. став 1. Закона о комуналним
делатностима ("Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 и
104/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДАТНОЈ
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ
СА ДЕЦОМ
Члан 1.
У Одлуци о додатној финансијској
подршци породици са децом („Сл. лист града
Чачка“ бр. 1/2015) у члану 19. став 1. реч
„најстарије“ замењује се речима: “треће или по
редоследу рођења свако наредно“ а речи: „у
средњој школи“ бришу се.
У ставу 3. речи: „материјалног положаја
породице и“ бришу се.
Члан 2.
У члану 20. став 1. тачка 4. мења се и гласи:
„Да у моменту подношења захтева за
субвенционисану цену комуналне услуге, нема
дуговања по основу извршених комуналних услуга
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према јавном предузећу за које се корисник
определи.“
Члан 3.
Члaн 22. брише се.
Члaн 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
115.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и
члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД,
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА
„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК
Члан 1.
Овом одлуком уређује се спровођење
јавног конкурса за избор директора јавног
комуналног предузећа за водовод, одржавање
чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, чији је
оснивач град Чачак, (у даљем тексту: Јавно
предузеће).
Члан 2.
Услови за именовање директора Јавног
предузећа утврђени су Законом о јавним
предузећима, одредбама оснивачког акта и статута
Јавног предузећа, који нису у супротности са
Законом.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора, објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
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Чачка“ и дневном листу НДН Српски Телеграф,
који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије, као и на интернет страници
града Чачка.
Рок за објављивање огласа из става 1. овог
члана у „Службеном гласнику Републике Србије“
не може бити дужи од 8 дана од дана доношења
ове одлуке.

Страна 313 – Број 6
Члан 8.

Директора
Скупштина града.

Јавног

предузећа

именује

Мандат директора траје четири године.
Директор Јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Члан 9.

Оглас о јавном конкурсу садржи податке о
Јавном предузећу, пословима, условима за
именовање директора Јавног предузећа, месту
рада, стручној оспособљености, знањима и
вештинама које се оцењују у изборном поступку и
начину њихове провере, року у коме се подносе
пријаве на јавни конкурс, податке о лицу
задуженом за давање обавештења о јавном
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе као и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

Акт о именовању директора Јавног
предузећа, са образложењем, објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије“
„Службеном листу града Чачка“ и на интернет
страници града Чачка.

Члан 4.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Члан 5.

На достављање акта о именовању
директора примењују се одредбе закона којим се
уређује општи управни поступак.
Члан 10.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/ 2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године

Поступак јавног конкурса спроводи, у
складу са Законом о јавним предузећима,
Комисија за избор директора Јавног предузећа (у
даљем тексту: Комисија) коју образује Скупштина
града.
Члан 6.
Пријаве на јавни конкурс се подносе
Комисији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
Члан 7.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку су:
познавање делокруга рада Јавног предузећа,
стручна оспособљеност за рад на месту директора
и
вештина
комуникације,
организационе
способности и стручне способности у вези
руковођења.
Провера стручне оспособљености знања и
вештина у изборном поступку врши се према
мерилима за именовање директора Јавног
предузећа која прописује Влада Републике Србије
(Члан 40. и Члан 83. став 1.)

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

116.
На основу члана 38. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана
63. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016) и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавног комуналног предузећа за
водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“
Мрчајевци чији је оснивач град Чачак, број: 0654/2018-I од 22. 23. и 26. марта 2018. године
Скупштина града Чачка, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД,
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА
''МОРАВАЦ'' МРЧАЈЕВЦИ
1. Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће за водовод,
одржавање чистоће и пијаца „Моравац“
Мрчајевци.
Седиште
Јавног
предузећа
је
Мрчајевцима, улица Милоја Стојановића бб.

у
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ПИБ: 100483147
Матични број: 07298269
Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде.
2. Подаци о пословима:
Послови директора су: представља и
заступа предузеће; организује и руководи
процесом рада; води пословање Јавног предузећа;
одговара за законитост рада Јавног предузећа;
предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење, предлаже годишњи, односно
трогодишњи програм пословања и одговоран је за
његово спровођење; предлаже финансијске
извештаје; извршава одлуке надзорног одбора;
бира извршне директоре; бира представнике
Јавног предузећа у Скупштини друштва капитала
чији је једини власник Јавно предузеће; закључује
уговоре о раду са извршним директорима, у складу
са законом којим се уређују радни односи; доноси
акт о систематизацији; врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и статутом
Јавног предузећа.
3. Услови за именовање директора јавног
предузећа:
1) да је лице пунолетно и пословно способно,
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама или специјалистичким струковним
студијама.
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2.
4) да има најмање 3 године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа
5) да познаје област корпоративног управљања
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова
7) да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке,
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци,
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9) да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи
(3) обавезно лечење наркомана
(4) обавезно лечење алкохоличара
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности
4. Место рада: Мрчајевци
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку и начин
њихове провере:
Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку су:
познавање делокруга рада Јавног предузећа,
стручна оспособљеност за рад на месту директора
и
вештина
комуникације,
организационе
способности и стручне способности у вези
руковођења.
Провера стручне оспособљености знања и
вештина у изборном поступку врши се према
мерилима за именовање директора Јавног
предузећа која прописује Влада Републике Србије.
6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Именовање директора врши се на период
од четири године.
7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању
и податке о посебним областима знања.
- Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс:
- доказ да је лице пунолетно и пословно способно
(извод из матичне књиге рођених и потврда
Основног суда),
- доказ о стручној спреми (диплома)
- доказ о радном искуству (радна књижица и
потврда о радном искуству на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 3 подтачка 2
овог конкурса и потврда о најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са
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пословима Јавног предузећа и потврда о радном
искуству у организовању рада и вођењу послова)
- доказ да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке (изјава
оверена од стране јавног бележника или акт
надлежног органа политичке странке)

Телеграф, који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије, као и на интернет страници
града Чачка: www.cacak.org.rs.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године

- доказ да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци (уверење или потврда издата
од стране Министарства унутрашњих послова,
надлежне полицијске управе)
- доказ да му није изречена мера безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела
и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи
(3) обавезно лечење наркомана
(4) обавезно лечење алкохоличара
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности (уверење или потврда Вишег и
Основног суда по месту пребивалишта
подносиоца пријаве).
Учесници
конкурса
за
именовање
директора Јавног комуналног предузећа за
водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“
Мрчајевци, дужни су да уз пријаву на конкурс
поднесу програм који намеравају да остваре у
циљу развоја Јавног предузећа и повећања добити.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији.
9. Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс: Скупштина града Чачка- Комисија
за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, ул. Жупана Страцимира бр. 2, са
назнаком: За јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за
водовод, одржавање чистоће и пијаца „ Моравац“
Мрчајевци.
10. Подаци о лицу за контакт: Небојша
Бежанић, начелник Градске управе за опште и
заједничке послове, телефон 032/30-90-02
Напомена: Неблаговремене, неразумљиве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија одбацује закључком против кога
није допуштена посебна жалба.
Овај оглас објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
града Чачка“ и дневном листу НДН Српски
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
117.
На основу члана 13. став 4. Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“ број 10/2013, 142/2014,
103/2015 и 101/2016) и члана 63. Статута града
Чачка („Сл.лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016), уз претходну
сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије број
320-00-1636/2018-09 од 9. марта 2018. године
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 22.
23. и 26. марта 2018. године, донела је
ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ
1.1 АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1.1.1
Географске
карактеристике

и

административне

Град Чачак се налази у средишњем делу
централне Србије, у Моравичком округу, између
општина Горњи Милановац на северу, Пожеге на
западу, Лучана на југозападу, града Краљева и
општине Кнић на истоку. Територија града Чачка
захвата географски простор од 20° 7´ 15´´ до 20°
38´ 30´´ источне географске дужине и од 43°44´ до
44° 00´ 30´´ северне географске ширине. Смештена
је највећим делом у западном Поморављу, које
чини спону између Шумадије на северу и
унутрашњих Динарида на југу.
Град има повољан саобраћајно-географски
положај где се укрштају саобраћајнице које
повезују западно Поморавље са западном Србијом
и великим Поморављем и саобраћајница која од
Београда преко Чачка, Пожеге, Ужица и Златибора
повезује овај геопростор са црногорским
приморјем. Територијом града пролази пруга
Пожега-Сталаћ која спаја важне железничке
правце: Београд-Софија и Београд-Бар. Територија
града Чачка заузима површину од 636 км², од чега

Страна 316 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

је пољопривредно земљиште 44.060 ха. У граду се
налази 58 насељених места. Просечна густина
насељености територије града Чачка је 180 ст/км.
Густина насељености опада у свим сеоским
насељима, а условљена је демографским и
економским чиниоцима.
1.1.2. Природни услови и животна средина
Карактеристике рељефа; Територија
града Чачка захвата географски простор од 204 до
985 метара надморске висине и може се поделити
на:
1. Чачанску котлину са надморском висином од
200 до 300 метара и она представља морфолошку
целину;
2. Брежуљкасто - брдски предео са надморском
висином од 300 до 500 метара;
3. Планински предео од 500 до 985 метара.
Чачанска котлина у морфолошком смислу
представља тектонску потолину формирану у
олигоцену спуштањем два уздужна раседа.
Брежуљкасто – брдски део се простире око
котлине.
Територија
града
оивичена
је
планинским пределом. Са јужне стране је планински венац Јелице a на западу се налазе планине
Овчар и Каблар. Смештена је највећим делом у
западном Поморављу, које чини спону између
Шумадије на северу и унутрашњих Динарида на
југу.
Педолошке карактеристике; Педолошки
састав земљишта на територија града Чачка је
разноврсан, јер се на краћем растојању налази
читав мозаик типова земљишта, које је настало под
утицајем рељефа, климе, биљног и животињског
света.
Алувијална земљишта, иловасти алувијум
и песковити алувијум заступљена су у
равничарском делу у чачанској котлини поред
Западне Мораве, доњег тока Каменице и поред
Бресничке
реке.
Иловасти
алувијум
је
распрострањен на простору који представља
најплоднији део Чачанске котлине. Песковити
алувијум захвата део равничарских терена уз
Западну Мораву, почев од Трбушана до Горичана.
Смонице се образују у депресијама и на
акумулативним тересама бивших језера где је
вршено таложење финих састојака. То су
брежуљкасти терени обода чачанске котлине.
Параподзол - псеудоглеј је образован на
зарављеним и благо таласастим облицима рељефа
на надморској висини до 400 m.
Гајњача је заступљена у пределу Вранића
изнад појаса смонице. Гајњача плитка је
заступљена у делу Јежевице и Липнице. Сироземи

27. март 2018. године

су генетски неразвијена земљишта. Заступљена су
у брдско-планинском пределу општине. Скелетна
земљишта су у пределу Каменице, Црне стене и
Грујиних ливада на планини Јелици. Ова
земљишта су у процесу деградације, јер
распадањем подлоге ствара се велики садржај
скелета, а врло мали проценат хумуса, па се могу
користити за гајење воћа и винове лозе.
Климатске
карактеристике;
У
климатском погледу територија града Чачка се
може поделити у две јасно изражене целине.
Простори до 700м надморске висине имају
умерено континенталну климу а изнад ове
надморске висине је субпланинска клима. Средња
годишња температура је 10,47°C. Најхладнији
месец је јануар са средњом темературом ваздуха
1,2°C. Најтолији месец је јул са средњом
темературом ваздуха 21 °C. Годишња амлитуда
22,2°C. Средња вегетациона температура је 16°C,
што је изразито повољно за развој пољопривреде.
Територија града Чачка није изложена јаким
ветровима. Ветрови долазе са севера и
североистока, ређе са запада јер је окружена
планинама. Најчешћи ветар је северозападни, а
најређи североисточни. Најветровитији је месец
март. Влажност ваздуха је умерена, и средња
годишња вредност је 80,7%, најнижа је за август
70,5%, а у децембру је највиша и достиже вредност
91,4%. Облачност на подручју Чачка има просечну
вредност 6,0 десетина неба на годишњем нивоу са
минимумом за август 4,1 а максимумом за
децембар 7,9 десетина неба. Средња годишња
количина падавина износи 669mm воденог талога.
Најкишовити месец је мај са са просечном
количином падавина од 88.6mm воденог талога.
Хидрографске карактеристике Чачка су
следеће:
Подземне воде се на територији града
Чачка јављају најчешће на додиру стена различите
старости, поред Западне Мораве су на дубини 25m а на подручјима изнад 300m надморске висине
и до 30 метара до које дубине су копани бунари.
Од термо-минералних извора на триторији града
Чачка познате су Овчар Бања, Бања Горња Трепча
и Слатинска Бања. Од речних токова су
доминантне транзитне воде: Западна Морава са
средњим годишњим протоком 98m³/s, Каменица са
средњим годишњим протоком 1,5m³/s, Чемерница
и Дичина.Од водних токова присутно је и 24км
примарног вештачког канала за наводњавање. На
реци Западној Морави изграђене су четири бране
и формирана вештачка језера: Овчарско-кабларско
језеро, језеро Међувршје, језеро Парменац и језеро
у спортско рекреационом центру Младост (градска
плажа).
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Биодиверзитет; Проучавање биолошке
разноврсности појединачних региона представља
полазну основу његовог очувања, заштите и
рационалног
коришћења.
Процену
стања
разноврсности биљних и животињских врста
тешко је извршити јер не постоје одговарајући
подаци. Међутим, иако представља фабрику
природе од непроцењивог значаја за опстанак
човека, биодиверзитет је данас изложен
негативним, антропогено условљеним променама.
Биолошки ресурси су до сада углавним
једносмерно искоришћавани, па су данас многе
генетске комбинације неповратно изгубљене,
врсте ишчезле а одређени екосистеми остали без
могућности обнове. Главне опасности и проблеми
заштите животињских врста огледају се у
деградацији или уништавању станишта на делу
подручја у близини насеља (каменоломи, мрежа
путева и др.) лов, криволов, примена пестицида,
одлагање отпада и стварање дивљих депонија и
друго. Преко 60% површине се користи за разне
пољопривредне активности тако да је флора и
фауна
условљена
гајеним
културама
и
животињама. Слободна површина је 158 км² и то
су углавном континенталне листопадне шуме са
пропланцима са добром травнатом покривеношћу.
Од шумског дрвећа преовлађују: храст, граб,
буква, јасен, јасика, липа, топола итд. Четинари су
унети на обронке Овчара, Каблара, и Јељена
вештачким
пошумаљавањем.
Град
Чачак
располаже са 9.907 хектара приватних шума које
су изданачке очуване шуме и 4.918,23 хектара
шума у државном власништву, од тога 153,20
хектара су високе шуме (100% букова шума),
3.226,97 хектара су изданачке шуме лишћари (55%
букова шума и 45% мешовита храстова шума),
958,32 хектара вештачки подсађене шуме
(четинари - црни бор) и 597,74 хектара шикаре и
шибљаци (девастиране шуме лошег квалитета).
Шикаре и шибљаци захватају 13% укупне шумске
површине у државној својини. Годишња
експлоатација је просечно 7.867 метара кубних
дрвне запремине, а по просечној вредности од
1.800,00 динара за кубни метар, што значи да
годишња вредност посечене дрвне запремине
износи 14.160.000,00 динара. Пожар у 2012.
години у селима Горња Горевница и Милићевци
захватио је шумску површину од 670 хектара и то
421 хектар шуме у државној својини и 249 хектара
приватног шумског земљишта. Санацијом
пожаришта у току, 2012. и 2013. године
пошумљено је 116 хектара пожаришта садницама
црног и белог бора. У плану је да се до 2017.
године изврши целокупно пошумљавање пожаром
захваћене површине. Пошумљавање у приватном
поседу се врши годишње просечно на око 5
хектара и пошумљавају се голети и пашњаци.
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Осим изразите фрагментације животних
станишта
изазване
пољопривредним
активностима, шуме и други екосистеми су
додатно фрагментирани густом саобраћајном
инфраструктуром
и
другим
видовима
експлоатације и утицаја. Од високе дивљачи
заступљена је срна и дивља свиња а најмасовнији
ниски сисари су: зец, лисица, твор, јазавац итд.
Изразито је развијена херпето-фауна поготово у
кршевитом делу Овчарско кабларске клисуре. Ова
клисура се такође сматра орнитолошким парком.
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ
ПОРУЧЈИМА
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
Према резултатима пописа из 2011. године
на територији града Чачка од укупно 115.337
становника, има 55.995 становника мушког пола и
59.342 становника женског пола.
У поређењу са подацима из пописа из 2002.
године број становника на територији града Чачка
је смањен и то већим делом у сеоским насељима,
те су демографски трендови посебно у руралним
подручјима све неповољнији.Територија града
Чачка захвата простор од 636 км2. Становништво
је распоређено у 58 насеља. Густина насељености
опада у свим сеоским насељима изузев
приградским, а варијације међу њима условљене
су природно – географским, демографским и
економским чиниоцима. Разлике у броју и кретању
становништва условиле су већу концетрацију
становништва у граду, а мању концетрацију
становништва у сеоском подручју.У посматраном
периоду од 2002. године до 2011. године постоји
тенденција опадања природног прираштаја
становника, што је такође више изражено у сеоској
средини. Биолошка репродукција становништва на
сеоском подручју дошла је у фазу опадања због
одласка младих у град, због чега је сеоско подручје
захватила депопулација. Процес депопулације на
територији града Чачка јавља се као резултат
природног прираштаја, исељавања млађег
становништва (посебно са сеоског подручја) и
високог индекса старења на сеоском подручју.
Према
подацима
из
последњег
пописа
становништва на подручју града Чачка број
становника у руралним подручјима је 42.006 или
36,50% у укупном становништву.
Миграциона кретања, нарочито после
1945. године, била су јако изражена, а насељавање
територије града Чачка је вршено становништвом
из пасивних крајева и даље околине. Према
подацима из пописа становништва, до 1991 године
усељавање је вршено трајно, уз варирање броја
усељених становника. У структури усељених лица
доминантну улогу имале су жене чије је
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усељавање уследило због запослења или удаје,
што је имало за последицу смањен број бракова на
сеоском подручју. Од 1991. године због познатих
друштвено политичких промена повећава се број
усељених лица било да се задржавају привремено
или трајно.
Старосна структура становништва града
Чачка, по наведеним старосним групама у 2002. и
2011. години дата је у табели 1.
Табела
1.
Старосна
становништва ЈЛС - Града Чачка

структура

Године

2002

%

2011

%

0-19

25.832

22,07

22.477

19,49

20-39

30.456

26,01

29.913

25,94

40-59

33.556

28,66

34.141

29,60

60 и више

26.657

22,77

28.806

24,97

непознато

571

0,49

-

-

Укупно:

117072

100,00

115337

100,00

Од 2002. године до 2011. године, број
становника на територији града Чачка се смањио
за 1735 становника. Једна од кључних
демографских карактеристика града Чачка je и све
неповољнија старосна структура. Промена
старосне структуре у периоду 2002-2011. године,
указују на наставак процеса пада учешћа младих,
уз истовремено повећање удела старих лица.
Образовна структура становништва може
се сагледати кроз два основна показатеља
садржана у писмености и школској спреми. Према
попису из 2002. године, за становништво старо 15
и више година, од укупно 99.333 становника без
школске спреме је 4.116 становника, непотпуно
основно образовање има 14.488 становника,
основно образовање има 22.856 становника,
средње образовање има 46.547 становника, више
образовање 4.448 становника, високо образовање
има 5.908 становника и непозната је образовна
структура за 970 становника. Према попису из
2011. године, за становништво старо 15 и више
година, од укупно 99.132 становника без школске
спреме је 1.829 становника, непотпуно основно
образовање има 9.609 становника, основно
образовање има 19.143 становника, средње
образовање има 53.543 становника, више
образовање 5.437 становника, високо образовање
има 9.386 становника и непозната је образовна
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структура за 185 становника. Ако се направи
поређење са подацима из последња два пописа
становништва може се закључити да се смањује
број неписмених лица, чему је допринело обавезно
основно образовање. У образовној структури
најзаступљенија су лица са средњом стручном
спремом. Раст удела лица са завршеним
средњошколским образовањем одвијао се на рачун
смањења удела учешћа лица са нижим
образовањем. Међутим сеоско становништво се
одликује скромним знањем што је један од
фактора ниског предузетничког потенцијала
руралних становника.
Последњих деценија на територији града
Чачка, као и већини општина у Србији, присутно
је смањење броја пољопривредног становништва.
Томе су
допринеле промене у структури
делатности на подручју општине. Повећање броја
запослених
у
секундарним
делатностима
извршено је преливањем радне снаге из
примарних делатности, што се негативно одразило
на рурални простор. Исељавање младог - радно
способног становништва из сеоских насеља
довело је до неповољне старосне структуре
укупног пољопривредног становништва и старења
снаге у пољопривреди.
1.1.4. Диверзификација руралне економије
Стање руралне економије могуће је
посматрати на основу посматрања различитих
аспеката тржишта рада и прихода сеоских
домаћинстава. Кретање основних индикатора
тржишта
рада
(стопе
незапослености,
запослености и активности) показује да
посматрано на републичком нивоу нема
значајнијих разлика током последње деценије на
релацији урбано, односно рурално. Рурална
популација радног узраста има више стопе
активности и запослености, јер руралне средине
пружају већу могућност запошљавања од ниже
образованих лица.
Структура
запослености
сеоског
становништва по секторима динамично се мењала
током последњих година. Запосленост у
пољопривреди има и даље високо место у
поређењу са другим секторима и креће се у
интервалу 43-50%. Тек сваки четврти односно
пети становник сеоских насеља ради у индустрији,
и све их је мање. С друге стране, сеоско становништво све је више запослено у терцијарном сектору
где постоји већа стабилност у делатностима овог
сектора, али где постоји и раст запослених (сектор
јавне администрације, образовања и комуналних
услуга).
Приходи сеоских домћинстава највећим
делом (35-42%) потичу од прихода из радног
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односа (редовног и додатног), а одмах потом следи
учешће пензија (око 30% у 2012. години).
Из тога се може извести закључак да су
приходи који се остварују од пољопривреде ниски
у односу на зараде из других сектора, што је јасан
индикатор ниске продуктивности сектора.
Приходи сеоских домаћинстава у великој мери
потичу из радног односа и учешћа пензија.
Родне неједнакости у домену економске
партиципације су веома изражене међу руралном
популацијом. Међу женама је мање учешће
активних лица, мање запослених и мање оних које
раде ван пољопривреде, него међу мушкарцима.
Поред жена, млади на селу се такође суочавају са
великим ризицима од искључености са тржишта
рада. Важан приоритет за рурални развој јесте
обнова и развој руралне инфраструктуре (путеви,
водоснабдевање,
канализација,
електрична
енергија, информационе и телекомуникационе
услуге итд.).
Пољопривреда као примарна делатност
није у довољној мери успела да искористи
постојеће привредне потенцијале за организацију
производње. Природне услове нису увек пратили
одређени друштвено економски чиниоци, а пре
свега сигурност у пласману готових производа.
Стварање стимулативног амбијента од стране
државе за развој малих и средњих предузећа и
предузетништва
у
руралним
подручјима
доприноси диверзификацији руралне економије и
задржавању младих људи на селу у пољопривреди
и непољопривредним занимањима.
Програми које је могуће реализовати у
руралним подручјима треба да подстичу младе
људе да живе и раде на сеоском подручју ради чега
је потребно створити стимулативни амбијент за
развој малих и средњих предузећа и
предузетништва у руралним подручјима (пореске
олакшице, субвенције, кредити под повољним
условима и друго). Поред конвенционалне
пољопривреде, снажан допринос развоју руралних
подручја може дати органска пољопривреда, те је
потребно у наредном периоду стварањем
стимулативног амбијента инвестирати у ову
област и подстицати производњу специфичних
производа
и
генетски
немодификованих
производа. Обезбеђивању алтернативних извора
прихода за сеоска домаћинства, диверзификацији
руралне економије, смањењу незапослености,
оживљавању и развоју села доприноси и развој
руралног туризма.
Развој руралног туризма је један од
економских, друштвених и еколошких приоритета
за руралну област подручја града Чачка. Рурални
туризам је на подручју града Чачка тек почео да се
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развија иако постоје завидни туристички
потенцијали као што су: природно, културноисторијско наслеђе, гастрономија, манифестације,
гостољубивост становништва и сл. Сеоски
туризам интегрише туризам, пољопривреду и
друге секторе привреде те је неопходно улагање у
руралну и туристичку инфраструктуру, изградњу
смештајних капацитета, спровођење едукације
кадрова у руралном туризму, промовисање
сеоског туризма, организовање манифестација, уз
продају специфичних производа конкретног
подручја
(храна,
пиће,
сувенири
итд.),
прилагођавање туристичке понуде захтевима
савремених туриста, подстицање жена које живе у
руралним подручјима да се активније укључе у
рурални туризам (стари занати и ручна радиност).
Туризам је један од стратешких праваца развоја
града Чачка. Подручје града Чачка са ОвчарскоКабларском клисуром и бањама Горња Трепча,
Овчар Бања и Слатинска Бања, богато је
природним лепотама сеоског подручја и
споменичким наслеђем. Туристичка понуда
Чачанског краја је хетерогена захваљујући
различитим видовима туризма који су развијени на
овом подручју. Заступљени су здравствени,
верски, транзитни и ловни туризам. Археолошке
туристичке вредности потичу из праисторијског и
римског доба: Илирске кнежевске хумке у
Атеници, Римске терме у Чачку, Градина на
планини Јелици, средњевековни споменици на
територији града Чачка итд. На сеоском подручју
традиционално се организују културно-забавне
манифестације. Сабор фрулаша Србије у
Прислоници, који се одржава од 1988. године.
Манифестација има за циљ неговање изворне
народне културе, обичаја и музичке традиције које
су у новије време употпуњене и осмишљеним
садржајима из народне радиности, а своје радове
излажу плетиље, везиље, ткаље и домаћице.
“Купусијада”
у
Мрчајевцима
је
манифестација припремања купуса у земљаном
лонцу обогаћена културно - уметничким
садржајима
и
излагање
ручних
радова,
пољопривредних производа и опреме. “Плодови
Западног поморавља” у Заблаћу је такође постала
традиционална
манифестација
којом
се
приступило организовању привредне изложбе,
пољопривредне берзе, такмичењу у припремању
јела, а што је пропраћено и културно-уметничким
програмом. Постало је традиционално и окупљање
у Миоковцима на манифестацији “Дани
миоковачке кајсије”, а поред наведених, одржавају
се и „Шумадијска краљица“у Горњој Тречи,
„Ивандањски котлић“ у Доњој Трепчи и
“Пасуљијада“ у Љубићу. Кроз туристичку понуду
и поменуте манифетације тежи се и афирмацији
старих заната.
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Рурална инфраструктура

Водоснабдевање руралних области града
Чачка, обавља се преко ЈКП „Водовод“ и ЈКП
„Моравац“.
Укупна
дужина
мреже
водоснабдевања преко ЈКП „Водовод“ је 418,5 км
а у руралном делу је око 200 км и на њој се налази
4.375 прикључака. Укупна дужина мреже
водоснабдевања преко ЈКП “Моравац“ је око 280
км, и на њој се налази 2.637 прикључака.
Поштански саобраћај; Од 15 јединица
поштанске мреже 9 се налази у насељима која
припадају руралном подручју и не планира се
отварање нових корпоративних пошта.
Број становника који се опслужују сваког
радног дана је 21.809, број становника који се
опслужују најмање два пута недељно је 32.567, а
број сеоског становништва које се опслужују
најмање једном недељно је 11.013.
Мобилна телефонија и интернет; Услуге
мобилне телефоније и мобилног интернета
пружају три компаније: „Телеком“ Србија, „ВИП“
и „Теленор“. Када је у питању „Телеком“, на
руралном подручју града Чачка изграђени су,
планирани или је градња у току ИПАН и MИПАН
уређаји чија је максимална дужина претплатничке
петље за око 60-80% корисника испод 1100 метара,
што омогућава такође примену ВДСЛ технологије.
У руралним подручјима изграђене су и бежичне
приступне мреже у ЦДМА и ЦЛЛ технологији. На
целом подручју града Чачка је укупно инсталисан
капацитет од око 73.000 телефонских прикључака
и од око 21.000 интернет портова.
Саобраћајна инфраструктура; Путна
инфраструктура је укупне дужине од 1.200 км до
1.300 км, од чега су око 700 км некатегорисани
путеви, око 250 км атарски путеви и око 350 км
локални путеви.
Социјална
инфраструктура;
На
руралном подручју града Чачка има 40 месних
заједница које имају своје просторије и у њима 29
месних канцеларија са просторијама, 10 основних
школа, 20 цркава и 9 манастира, 15 амбуланти са
сталним и повременим медицинским особљем, 26
домова културе (3 нису у функцији), 4 библиотеке,
6 вртића и 3 предшколске установе при школи, две
станице Муп-а, 43 производна објекта, 9
поштанских
објеката,
једна
банка,
10
ветеринарских амбуланти, једна аутобуска
станица и 8 железничких станица, две зелене и
једна
сточна
пијаца,
116
гробаља,
6
земљорадничких задруга (две нису у функцији),
два природна лечилишта, 6 бензинских пумпи, 25
објеката за спорт и рекреацију, један хиподром,
један аеродром.
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ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
- СТАЊЕ ПОЉОРИВРЕДНИХ РЕСУРСА
1.1.6. Пољопривредно земљиште
Површина расположивог пољопривредног
земљишта на територији града Чачка износи
44.205 ха. За пољопривредну производњу користи
се 29.380ха. Карактеристика пољопривредног
земљишта на подручју града Чачка је постојање
великог броја малих парцела које су и расцепкане.
Просечно коришћено пољопривредно земљиште
по пољопривредном газдинству износи 2,81
хектар.
Земљишта прве зоне имају највеће
производне способности. Овде се ради, углавном,
о дубоким и богатим земљиштима, која су погодна
за разноврсну и рентабилну биљну производњу.
Од важнијих типова земљишта који се срећу у овој
зони најзаступљеније су смонице (вертисоли),
затим алувијална земљишта (флувисоли) и
псеудоглеј, а само на малим површинама (испод
планине Јелица у селу Јежевица) је гајњача
(еутрични камбисол).
Земљишта
друге
зоне
имају
задовољавајућа производна својства, али доста
слабија у односу на прву, најчешће због две групе
основних разлога:
- деловања процеса ерозије,
- мањих могућности за наводњавање.
Овде се ради, углавном, о различитим
подтиповима смонице. На релативно малим
површинама заступљене су и деградиране гајњаче
и псеудоглеј.
У трећој зони подручја, односно обода
чачанске котлине заступљена су углавном
недовољно развијена и плитка земљишта,
различите типске припадности. Земљишта ове
зоне су у великој мери изложена разноврсним
процесима ерозије, као и другим облицима
деградације.
Према категоријама пољопривредног
земљишта заступљене су: oранице и баште 16.056
ха, ливаде и пашњаци 8.685 ха, воћњаци 4.168 ха,
виногради 26 ха, расадници 25 ха, окућнице и
остало 26 ха.
На територији града Чачка наводњава се
2.900 ха од чега су 2.374 ха оранице и баште, 502
ха воћњаци, 1 ха виногради, 18 ха ливаде и
пашњаци и 5 ха остали засади.
Површине државног пољопривредног
земљишта које се могу дати у закуп на територији
града Чачка износe 25.586,17 хектара од чега је под
закупом 68.05 хектара a 7.359,67 хектара je дато на
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бесплатно коришћење Институту за воћарство.
Пољопривредно земљиште дато у закуп користи се
за производњу ратарског и крмног биља.
1.1.7. Вишегодишњи засади
Чачак је смештен у западно-моравској
котлини са брдско-планинским залеђем. До 700
м.н.в. клима је блага умерено – континентална, а
преко ове висине субпланинска. Лета су умерено
топла, зиме умерено хладне а јесени топлије од
пролећа. Средња годишња температура је 10,47ºC.
Годишња количина падавина износи 669 mm и
највише се излучује у облику кише, највише у мају
(88,6mm) а најмање у фебруару и марту (40mm).
Снег се јавља обично у јануару и фебруару и
максималне је висине 70cm у трајању од 27 дана.
Град се у просеку јавља 12 дана у току године а
магла 25 дана (највише у октобру, 4,6 дана).
Влажност ваздуха је умерена, просечно 80,7%.
Сунчаних сати у току године је 2000, највише у
јулу и августу, најмање у децембру и јануару.
Ветрови су најчешће северни, просечне брзине 1,3
m/s и северозападни брзине 4,1 m/s и не утичу
битније на временске прилике.
Педолошки састав на територији града је
веома разноврстан. Највише су заступљена
алувијална земљишта, смонице (доста еродиране
смонице), гајњаче и параподзоли.
Према подацима пописа пољопривреде из
2012. године воћњаци се у чачанском крају
простиру на 4178 хектара. Највише гајена воћна
врста у чачанском крају је шљива са око 690.000
стабала ( 1.956 хектара). Мало иза шљиве је јабука
са око 656.000 стабала (831 хектар). На трећем
месту је крушка са 205.000 стабала (287 хектара) ,
на четвртом кајсија са око 187.000 стабала (549
хектара), док је број стабала трешње (126 хектара),
брескве (59 хектара) и вишње (57 ха) мањи и креће
се од 25-50.000 стабала, док су орах (106 ха), дуња
(око 25 хектара) и лешник (18 ха) најмање гајени,
јагода, малина, купина се гаји на око 164 хектара.
Чачански крај поседује велики потенцијал
по питању воћарских сировина и стога се може
констатовати да је чачански крај воћарски крај.
Реални и оствариви годишњи приноси су око
30.000 тона плодова шљиве, 12.000 тона плодова
јабуке, 7.000 тона плодова кајсије, 3.000 тона
плодова крушке, 1.000 тона плодова брескве, 1.000
тона плодова трешње и око 500 тона плодова
вишње. Производња кајсије у чачанском крају
представља 17% производње кајсије у Србији,
шљиве, јабуке и крушке 4-6%. Јасно су
издиференцирани локалитети за гајење одређених
воћарских култура, што представља први корак ка
рејонизацији.
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Полазећи од податка да се сваки шести
килограм кајсије у Србији произведе у уском
подручју на северозападу Чачка, може се
размишљати о озбиљнијем ангажовању на
формирању препознатљивог бренда. Велики
проблем представља уситњеност поседа и
екстензивна производња (са изузетком јабуке и
кајсије). Укупна површина под воћњацима је 4.168
ха од чега су плантажни 2.727 ха. Производња је
сконцентрисана у брежуљкасто – брдском крају
(н.в. 300 – 600 м ), па је један од главних проблема
интензивирања воћарске производње недостатак
воде за наводњавање. Такође постоји и велики
проблем са честом појавом града на овим
теренима.
1.1.8. Сточни фонд
Повољни услови за гајење крупне стоке су
у долинама, а брдско-планински предели су
погодни за развој овчарства и козарства. Остали
видови производње (свињарство, живинарство,
тов јунади) заступљени су у мањем обиму. Због
негативних промена у пољопривреди и сточарству
које су се десиле у протеклом периоду (пад
куповне моћи, смањење домаћег и губитак
иностраног тржишта), породична газдинствима
остала су релативно неразвијена, тржишно
недовољно
усмерена,
са
традиционалним
технологијама. Савремени робни произвођачи се
јављају у малом броју и њихов развој је доста
успорен.
Сточни фонд Града Чачка по подацима из
пописа пољопривреде из 2012 године чини 13.796
говеда, 39.430 свиња, 30.172 овце, 2667 коза,
225.839 кокошака,4.436 остале живине, 407 коња и
8.773 кошница пчела. Сточарска производња се
наслања на производњу пшенице, кукуруза,
луцерке, детелине и испаше на ливадама и
пашњацима. Сточарска производња у односу на
пратећу производњу сточне хране је самодовољна
само у погледу кабасте хране (луцерка, детелина),
док је у погледу потрошње житарица у добром
делу зависна од производње у другим крајевима.
Неискоришћени потенцијал за развој овчарства и
козарства лежи у великом делу због некоришћења
пашњачких површина у вишим пределима.
Сточарство уназад пар година се постепено
опоравља, модернизује и повећава квалитет. Виши
степен раста је присутан у производњи млека, у
односу на друге видове производње.
На подручју града преовлађује гајење
домаћег шареног говечета у типу сименталца са
око 80%, говеда холштајн расe су 18%, а
примитивне расе и мелези са 2%. Производне
способности грла су различите. Просечна
количина млека у лактацији по крави је код
холштајн фризијске расе 6.476 кг, а код
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сименталске расе 4.753кг. У производњи млека,
мали број фармера остварује високу производњу
по грлу, док већина газдинстава задовољава
егзистенцијалне
потребе
породице
овом
производњом. Стандардним товом говеда (400–
600кг) бави се мали број газдинстава. У већини
случајева, пољопривредна домаћинства продају
телад масе 150–200кг.
На територији града Чачка нема великих
газдинстава специјализованих за овчарство и
козарство. Највећа стада имају око 150-180 оваца.
Целокупни систем производње заснива се на
традиционалном узгоју. У овчарству преовлађују
мелези праменке и сјеничког соја, који су
заступљени са 80%, а 10 % је винтемберг.
Интензивно свињарство и живинарство су
развијени у деловима у којима постоји обимна
производња житарица, првенствено кукуруза.
Према подацим из пописа пољоривреде из 2012.
године
узгојем
свиња
се
бави
5.806
пољоривредних газдинстава. Број газдинстава са
савременим свињарским и живинарским фармама
је мали. Највећа живинарска газдинства имају јата
са преко 500 грла живине и таквих је пет , док шест
газдинстава има од 1000 до 3.000 грла живине.
Производња јаја и бројлера заснива се на
хибридима лаког и тешког типа. Производња
живинског меса високо је зависна од увоза
хибрида, протеинске хране, адитива и лекова.
Производи се углавном пласирају на
локалним пијацама, кланицама и месарама.
Најзаступљеније расе свиња су шведски
ландрас и велики јоркшир. У мањем броју
присутни су холандски, немачки и белгијски
ландрас као и дурок и пиетрен.
Тренд раста броја кошница у периоду од
2002. до 2012. године је значајан и карактеристичан је за шири регион, па чак и за национални
ниво.
Величина производње, али пре свега
квалитет су конкурентни и на ширем тржишту па
је у 2013. години произведено око 90 тона меда.
Добро организовани произвођачи који су у
удружењу које са чланством ради на прихватању
добре пчеларске праксе, доприносе да се мед
стандардизује и пласира и кроз веће извознике и
диструбутере. У пчеларењу су заступљена оба
система и стационарни и селидбени, а највише је
заступљена багремова паша. Просечан принос
меда по кошници креће се око 15 кг по кошници
годишње. По попису пољопривреде, 2012. године
на територији града Чачка се налази 8.773
пчелињих друштава. Висока незапосленост
становништва и ниска почетна улагања потребна
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за бављење пчеларством главни су разлози за раст
броја пчелињих друштава.
1.1.9. Механизација, опрема и објекти
Пољопривредна
механизација
на
пољопривредним газдинствима је застарела и
утиче на смањену продуктивност пољопривредне
производње. Средња и мала газдинства су опремљена половном механизацијом, која је
технолошки превазиђена на газдинствима земаља
са развијеном пољопривредом. По статистичким
подацима 95% трактора је старије од 10 година, а
исто је стање и код комбајна. Пољопривредници
већином користе технички мање захватне машине
са релативно већом потрошњом горива и губицима
при руковању (већим растуром при жетви ) што
додатно утиче на раст производних трошкова.
Према резултатима пописа пољопривреде из 2012.
године на територији града има 5.295 трактора,
387 комбајна и 19.348 прикључних машина.
Заменом постојеће механизације може се повећати
принос по јединици површине у односу на
резултате
који
се
данас
остварују
у
пољопривредној производњи. Уз подстицајна
средства града Чачка од 2015. до 2017. године
купљено је преко 30 нових трактора и преко 150
различитих прикључних машина. Овај број знатно
је већи када би се томе придодали трактори и
прикључне машине купљене уз подстицајна
средства Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде.
Опремљеност објеката за смештај стоке је
неуједначен и зависи од степена специјализације и
величине стада. Мали број пољопривредних
газдинстава су током последње деценије имала
значајне инвестиције у унапређењу стандарда,
изградњу и проширење постојећих капацитета.
Ови објекти су технички добро опремљени и
испуњавају захтеве предвиђене стандардима о
добробити животиња. И поред тога, управљање
стајњаком и његово складиштење остаје један од
кључних проблема са којим се суочава већина
газдинстава.
Опремљеност
пољопривредних
газдинстава
објектима
за
складиштење
репроматеријала и финализацију пољопривредних
производа је неадекватна. Углавном се користе
постојећи економски објекти и помоћни објекти на
газдинству.
Према
резултатима
пописа
пољопривреде из 2012. године на територији града
има 2837 пољопривредних објеката за смештај
пољопривредних машина и опреме, 6.442 објекта
за смештај пољопривредних производа на
газдинству, 81 хладњача, 17 стакленика и 1.641
пластеник.
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1.1.10. Радна снага
Према резултатима пописа становништва
2011. године сеоско становништво у Србији је у
периоду 2002-2011. године смањено за 311.139
становника (10,9%), и по први пут опало на ниво
испод 3 милиона лица, те данас чини 40,6%
укупног становништва Србије.
Укупан број становника на подручју града
Чачка је 115.337 према резултатима пописа
становништва 2011. године, од чега 73.000,
односно 63% чини градско становништво, а 42.000
је сеоско становништво, односно 36% укупног
броја становника на подручју града.
Према резултатима пописа пољопривреде
из 2012. године на подрују града Чачка укупан број
регистрованих пољопривредних газдинстава је
10.437 .
Табела 1. Газдинства према броју чланова и
стално запослених на газдинству
Град
Чачак

Укупан 1-2 лица 3-4 лица 5-6 лица 7 и више
бр ПГ
лица
10.437

6.871

3.045

479

42

Највећи број пољопривредних газдинстава
6.871, односно 66,8% има једног до два члана
газдинства који су радно активни и стално
запослени
на
газдинству.
Пољопривредна
газдинства 3.045, односно 29% су са три до четири
члана који су радно активни и стално запослени на
газдинству. Са пет до шест чланова који су радно
активни и стално запослени на газдинству је 479
пољопривредних газдинстава, односно 4,5%.
Четрдесет два пољопривредна газдинства,
односно 0,4% су са седам или више лица који су
радно активни и стално запослени на газдинству.
Сезонска радна снага; Према резултатима
пописа попљопривреде из 2012. године на
подручју града Чачка укупан број ангажоване
сезонске радне снаге је 4.179. Укупан број чланова
газдинства и стално запослених на газдинству
оствари 10.140 ГРЈ од чега 11.086 чланова и стално
запослених оствари мање од 25 % укупне ГРЈ, а
4.142 запослена члана газдинства и запослених на
газдинству оствари 100% ГРЈ, односно 17%. То
значи да 4.142 ради 225 радних дана, а 11.086 ради
56 радних дана у години.
Од 24.380 који се баве пољопривредом
4.142 (17%) је 100% ангажовано на пољопривреди
и они имају 41% укупну ГРЈ, 20.238 је ангажовано
83% и имају 59% ГРЈ.
Просечна старост чланова и стално
запослених на газдинству је од 53-55 година.

1.1.11.
газдинства

Страна 323 – Број 6
Структура
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Према подацима из пописа пољопривреде
из 2012. године, укупан број пољопривредних
газдинстава на подручју града Чачка је 10.437, а
10.386 пољопривредних газдинстава (99%)
користи земљиште укупне површине од 29.380 ха,
што је у просеку 2,8 ха. Без коришћења
пољопривредног земљишта је 51 газдинство.
Пољопривредна газдинства 3.045 односно
29% имају мање од 1 ха пољопривредног
земљишта (то су газдинства са 3-4 члана који су
радно активни и стално запослени на газдинству)
3.045 пољопривредних газдинстава користи
укупно 1867 ха пољопривредног земљишта,
односно једно пољопривредно газдинство користи
у просеку 0.61ха пољопривредног земљишта.
Број пољопривредних газдинстава која
имају 1,50ха пољопривредног земљишта је 2.652
односно 25%. Пољопривредна газдинства 3.138
односно њих 30% користи укупну површину
пољопривредног земљишта 10.659ха што би по
газдинству износило око 3,2 ха пољоривредног
земљишта. Број пољопривредних газдинстава која
имају 6,80 ха пољоривредног земљишта је 1.093
односно 10%. Пољопривредна газдинства 246 односно
2,4%
користи
укупну
површину
пољопривредног земљишта 3.235 ха што би по
једном пољопривредном газдинству износило
13,15 ха пољопривредног земљишта.
Двадесет два пољопривредна газдинства
односно њих 0,2% користи укупну површину
пољопривредног земљишта од 555 ха, што у
просеку по
газдинству износи
25
ха
пољопривредног земљишта.
Шест
пољопривредних
газдинстава
односно њих 0,05% укупно користе 216 ха
површине пољопривредног земљишта што по
газдинству износи око 36 ха.
Два пољопривредна газдинства односно
њих 0,02% укупно користе 159 ха површине
пољопривредног земљишта што по газдинству
износи 79.5 ха.
Број пољопривредних газдинстава на
подручју града Чачка је 10.437, а укупна површина
коришћеног пољопривредног земљишта је 29.380
ха што произилази да просечно коришћена
површина пољопривредног земљишта по једном
газдинству 2.8 ха.
Газдинства према броју условних грла;
Број пољопривредних газдинства која се баве
сточарством на подручју града Чачка по попису
пољопривреде из 2012. године је 7.916, а укупан
број условних грла је 25.446.
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Табела 2. Газдинства према броју условних грла
ПГ
7.916

Укупно условних грла
25.446

< 4 УГ
8.966

5-9
1.095

10-14
205

15-19
75

20-49
78

50-99
14

100-499
4

Говедарство; Према подацима из пописа пољопривреде из 2012. године број пољопривредних
газдинстава који поседује условна грла на подручју града Чачка износи 7.916, то би значило да од укупног
броја регистрованих пољопривредних газдинстава (10.437), 75% пољопривредних газдинстава поседује
условна грла .
Од укупног броја условних грла на подручју града (25.446) број условних грла по једном
регистрованиом пољопривредном газдинству је 3,21. Према подацима из пописа пољопривреде из 2012.
године, мање од 1% регистрованих пољопривредних газдинстава има преко 10 грла говеда у свом газдинству.
Свињарство; Према подацима из пописа пољопривреде из 2012. године, мање од 1% регистрованих
пољопривредних газдинстава има преко 10 грла свиња у свом газдинству.
На подручју града Чачка налази се мање од 1,0 % ПГ која имају више од 10 условних грла говеда или
10 грла свиња, из чега се може закључити да се ради о екстезивној производњи, oдносно производњи за
сопствене потребе, а не за тржиште.
Структура радне снаге, запослености и прихода чланова пољопривредних газдинстава постају све
разноврснији, услед чега традиционална подела на пољопривредна, мешовита и непољопривредна
газдинства не даје довољно елемената за анализу низа карактеристика економије газдинства и руралне
економије. Типологије пољопривредних газдинстава и њихове радне снаге морају узимати у обзир стварну
расподелу укупног фонда радне снаге на газдинству, обим послова и величину производње, структуру
прихода којима газдинства располажу и друге факторе који утичу на профилисање различитих модела
пољопривредних газдинстава. Комплексност мерења наведених показатеља условљена је специфичностима
рада у пољопривреди и на газдинству, као што су:
-

пољопривредна производња почива на породичним газдинствима, где чланови газдинства имају
неравномерно ангажовање у пољопривредним активностима током године, рачунајући чак и стално
запослене на газдинству;

-

многим пољопривредницима (власницима газдинстава, њиховим члановима као и сезонским и
сталним радницима на газдинству) пољопривреда је повремена активност, поред које имају друге
више или мање важне изворе прихода;

-

пољопривреду одликује постојање сезонских радних врхова, где велики броја радника може бити
ангажован за релативно кратко време;

Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на подручју града Чачка доминирају
газдинства која имају 1-2 члана, који су радно активни и стално запослени, као и газдинства која у просеку
имају мање од 5 ха површине пољопривредног земљишта.
С друге стране су газдинства која имају више од 3 члана који су радно активни и стално запослени (33%)
и који имају више од 5 ха површине пољопривредног земљишта.
1.1.12. Производња пољопривредних производа
Укупна површина пољопривредног земљишта на подрују града Чачка је 29.380 ха, а укупна површина
обрадивог пољопривредног земљишта је 20.233 ха. Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године
на подручју града Чачка биљна производња се одвија на 16.055 ха.
- 9.584 ха се налази под производњом жита што у % износи око 59%;
- 1.465 ха налази под производњом кромпира што у % износи 9%;
- на повришни од 941 ха гаји се остало поврће што у % износи 5,58%;
- на површини од 3.839 ха гаји се крмно биље што у % износи 23%,
- на површини од 226 ха ,заступљене су махунарке, индустријско биље, цвеће и остали усеви што у %
износи 1,40 %.
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Производња код вишегодишње биљне производње одвија се на површини од 4.178 ха,
- 831 ха се налази под производњом јабуке што у % износи око 19,93%;
- 287 ха се налази под производњом крушке што у % износи око 6,9%;
- 59 ха се налази под производњом брескве што у % износи око 1,41%;
- 549 ха се налази под производњом кајсије што у % износи око 13,2%;
- 57 ха се налази под производњом вишње што у % износи око 1,4%;
- 1.956 ха се налази под производњом шљиве што у % износи око 47%;
- 106 ха се налази под производњом ораха што у % износи око 2,54%
- 18 ха се налази под производњом лешника што у % износи око 0,43%
- 87 ха се налази под производњом малина што у % износи око 2,08%
- 32 ха се налази под производњом купина што у % износи око 0,76%
- остало воће се налази под површином од 196 ха што у % износи 4,44%
Табела 1. Вишегодишња биљна производња
Биљна структура

Површина ха

Просечан
т/ха

принос

т

Бресква

59

10

590

Вишња

57

5.00

285

Кајсија

549

10.00

5490

Шљива

1956

12.00

23472

Малина

87

10.00

870

Купина

32

5.00

160

Јабука

831

18.00

14958

Крушка

287

12.00

3444

Орах

106

15.00

1590

Леска

18

2.00

36

Остало воће

196

Укупно

4178

50.895,00

Сточарска производња; Према попису пољопривреде из 2012. године на подручју града Чачка укупан
број пољопривредних газдинстава (7.916) који се баве узгојем говеда, свиња оваца и коза и стоке на испаши
је:
Табела 1. Број говеда, свиња, овацa, коза и стоке на испаши
ЛС

говеда

Чачак

свиње

овце

козе

укупно

краве

укупно

крмаче

укупно

Овце
приплод

13.796

6.659

39.430

6.077

30.172

22.363

за

Стока на испаши
говеда

2.667

175

овце
3.607

Укупан број ПГ који се баве говедарством као граном сточарства на подручју града Чачка је 3.384
при чему према броју говеда и величини стада имамо следећу поделу:
1-2 грла

3-9 грла

ПГ

говеда

ПГ

1.933

2.837

1.217

10-19 грла

говеда

ПГ

5.480

158

20-29 грла

говеда ПГ
2.054

37

30-49 грла

50-99 грла

говеда

ПГ

говеда

ПГ

876

16

590

17

говеда
1.155
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Укупан број ПГ који се баве овчарством као граном сточарства на подручју је 3.400 при чему према
броју оваца и величини стада имамо следећу поделу:
1-2 грла

3-9 грла

10-19 грла

20-49 грла

50-99 грла

ПГ

овце

ПГ

овце

ПГ

овце

ПГ

овце

ПГ

302

550

2005

11.278

846

10.598

220

5.785

23

овце
1.428

100-199 грла
ПГ

овце

4

533

Укупан број ПГ који се баве свињарством као граном сточарства на подручју града Чачка је 5.806
при чему према броју свиња и величини стада имамо следећу поделу:
1-2 грла
ПГ

свиње

2.738 4.441

3-9 грла
ПГ
1817

10-19 грла

свиње

ПГ

7.951

834

свиње
11.216

20-49 грла
ПГ
353

На подручју града Чачка, од укупног броја
ПГ која се баве сточарством (7.916) говедарством
се бави 43% ПГ, од чега 3% ПГ имају више од 10
грла говеди. Из овога се може закључити да се не
ради о интензивном говедaрству него о производ–
њи за сопстевене потребе.
Од укупног броја говеда на подручју града
Чачка 48% чине краве.
Да се на подручју града Чачка, од укупног
броја ПГ која се баве сточарством (7.916) овчар–
ством се бави 43% ПГ, од чега 25% ПГ имају више
од 10 грла оваца. Из овога се може закључити да
се не ради о интензивном овчарству него о
производњи за сопстевене потребе.
У овчарству на подручју града Чачка 74%
чине oвце за приплод.
На подручју града Чачка, од укупног броја
ПГ која се баве сточарством (7.916) свињарством
се бави 73% ПГ, од чега 11% ПГ имају више од 10
грла свиња. Из овога се може закључити да се не
ради о интензивном свињарству него о производ–
њи за сопстевене потребе.
Органска производња; Према Јединстве–
ној евиденцији Министарства пољопривреде и
заштите животне средине о произвођачима
укљученим у органску производњу на основу
извештаја овлашћених контролних организација у
2013. години на подручју града постоји један
произвођач органске пољопривреде који се бави
биљном и сточарском производњом. Од биљне
производње заступљена је производња малине,
кукуруза, тритикале, пасуља, кромпира, луцерке,
крушке, јабуке, ливадског биља. Од сточарске
призводње овце и кокошке.

свиње
9.768

50-99 грла

100-199 грла

200-399 грла

ПГ

свиње

ПГ

свиње

ПГ свиње

46

2.982

13

1.732

5

1.1.13. Земљорадничке
удружења пољопривредника

1.340

задруге

и

На територији града Чачка активно
функционише шест земљорадничких задруга. Две
задруге су задруге основане по старом принципу и
то З.З. "Слатина" у Слатини која је основана 1898.
године и чини је 18 задругара и 22 кооперанта и
З.З."Каблар" у Рошцима која је основана 1911.
године и чини је 34 задругара и 15 коопераната.
Остале две задруге основане у новије време и то:
З.З. "Чачанска јабука" у Доњој Трепчи која је
основана 2006. године и чине је 22 задругара и З.З.
"Заблаћанка" у Заблаћу која је основана 2008.
године и чини је 27 задругара оснивача, 20
придружених чланова и 50 коопераната. У току
2016. и 2017. године, основане су још и ЗЗ „Сточар
2017.“ и ЗЗ „Меденица“.
Задругари и кооперанти се баве
производњом поврћа и воћа. Преко задруга
повртари и воћари успевају да под повољнијим
условима набављају репроматеријал, организују
предавања, едукације, лакше долазе до стручних и
саветодавних услуга. Задругари немају великих
могућности да преко задруге пласирају своје
производе из неколико разлога: тржиште
малопродаје, посебно у великим потрошачким
центрима, је у великој мери монополизовано,
трошкови уласка у трговинске ланце су високи,
присуство накупаца (тзв. сиве економије)
омогућава брзу наплату за предату робу, због чега
су пољопривредници углавном окренути овом
каналу пласмана. Међутим, присуство накупаца
носи ризик нестабилне тражње, осцилаторних
цена, одсуство правне заштите пољопривредника
и сл.
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На територији града Чачка функционише
осам пољопривредних гранских удружења, од тога
четири удружења пчелара: „Друштво пчелара“
Чачак броји 125 чланова, Удружење пчелара
„Градац“ броји 7 чланова, Удружење пчелара
„Матица“ броји 4 члана и Удружење „Чачанска
пчела“ броји 80 чланова. Удружење "Миоковачка
кајсија" основали су 2009. године произвођачи
кајсија из Миоковаца и чине га 40 чланова,
Удружење воћара "Чачанска јабука" основано је
2005. године и чине га 22 члана. Удружење
поседује сопствену УЛО хладњачу (контролисани
услови) капацитета 1250 тона где чланови
складиште своје производе (углавном јабуке) и
продају их по доста повољнијој цени. Удружење
повртара "Западна Морава" из Мрчајеваца
основало је 40 чланова из Мрчајеваца и других
села са леве стране реке Западна Морава и
основано је 2007. године, а удружење повртара
Заблаће основано је 2006. године и окупља 20
пољопривредних произвођача. Преко удружења
произвођачи:
имају
могућност
набавке
репроматеријала по повољнијим условима;
удружење поседује колску вагу (услугу мерења
производа чланови Удружења не плаћају, док ову
услугу за произвођаче који нису чланови
удружења, удружење наплаћује и ови приходи
служе за финансирање дела активности
Удружења); организују предавања, едукације,
путовања пољопривредника (посете сајмовима,
успешним пољопривредницима и регионима) и сл.
Активности удружења финансирају сами
произвођачи, а саветодавну и правну подршку
обезбеђује и град Чачак преко службе за
пољопривреду и Центара за развој села у Заблаћу,
Трбушанима и Мрчајевцима.
1.1.14. Трансфер знања и информација
На подручју града Чачка активно
функционише: две научне установе и то Институт
за воћарство и Агрономски факултет и
Пољопривредна саветодавна, стручна служба
Чачак. У оквиру Градске управе за локални
економски развој је служба за пољопривреду са
Центрима за развој села са канцеларијама у
Мрчајевцима, Заблаћу и Трбушанима. Као један од
циљева Центара за развој села је и успостављање
комуникације између стручних и научних
институција и примарних пољопривредних
произвођача било организовањем стручних
предавања или индивидуалних разговора. Током
године а нарочито зимског периода организује се
велики број предавања са најактуелнијим темама
где су управо предавачи професори агрономског
факултета, научни радници из Института за
воћарство као и саветодавци ПССС Чачак. ПССС
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Чачак сваке године поставља огледне парцеле
стрних жита и кукуруза где су заступљене
најновије као и најзначајније сорте и хибриди
стрних жита и кукуруза. Институт за воћарство
сваке године организује "Дан отворених врата" за
најзначајније воћне врсте где се произвођачи
упознају са најновијим сортама и технологијама
гајења, док Агрономски факултет организује
"Саветовање о биотехнологији са међународним
учешћем" где се врши трансфер постигнутих
достигнућа ка примарним пољопривредним
произвођачима и прехрамбеној индустрији.
Такође и компаније које послују на подручју ЈЛС,
у сарадњи са узорним пољопривредним
газдинствима,
Синџента,
Галеникафитофармација, Соланум комерц, Агроуник, Арум
организују огледна поља кромпира, купуса, црног
лука где се се представе најновије сорте, хибриди
и правилна примена агротехнике и мера заштите
од болести и штеточина, док се у воћним засадима
представља правилна примена агротехничких,
помотехничких и мера заштите од болести и
штеточина. Ове компаније сваке године
организују и стручне посете пољопривредних
произвођача фармерима земаља Европске уније
где наши произвођачи имају прилику да виде
примере добре произвођачке праксе коју добрим
делом могу применити на својим производним
површинама.
Град Чачак је у 2011. и 2012. години
реализовао пројекат "Развој система интегралне
заштите пољопривредне производње од болести,
штеточина и елементарних непогода" при чему је
током трајања пројекта организовано дванаест
предавања о интегралној производњи којима су
присуствовали пољопривредни произвођачи и
купљено је осам аутоматских метеоролошких
станица на којима су инсталирани софтвери за
праћење и прогнозу појаве пламењаче кромпира и
чађаве краставости јабуке. Једна од активности на
одрживости поменутог пројекта је обавештавање
пољопривредних произвођача о остварености
услова за појаву и развој патогена пламењаче
кромпира
и
чађаве краставости јабуке,
најпогоднијем времену за третирање као и
средствима за заштиту гајених култура од
поменутих патогена. Овим програмом је
обухваћено 200 пољопривредних произвођача.
У буџету града Чачка сваке године се
издвајају средства за едукације пољопривредних
произвођача кроз стручна предавања, посете
сајмовима у земљи и иностранству као и за посете
напредним пољопривредним газдинствима као
примерима добре праксе из области сточарства,
воћарства и повртарства.
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1.2. Врсте (структура) мера и планирани износи
Табеларни приказ планираних мера у програму
Табела 1.2.2. Планиране мере политике руралног развоја

Редни
број

Планирани буџет
за меру

Шифра
мере

Назив мере

1.

Инвестиције у физичку имовину
пољоривредних газдинстава

2.

Органска производња

(укупан износ по
мери у РСД)

101

201.3

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(30%, 50%,
80%, 100%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

25.900.000,00

50%

500.000,00

300.000,00

70%

500.000,00

40%

/

50%

500.000,00

301
3.

4.

7.000.000,00

Инвестиције за унапређење и
развој руралне инфраструктуре

304

Економске активности у циљу
подизања конкурентности у
смислу додавања вредности кроз
прераду као и увођење и
сертификација система
квалитета хране, органских
производа и производа са
ознаком географског порекла на
газдинствима

5.000.000,00

УКУПНО

38.200.000,00

Табела 1.2.3. Планиране мере посебних подстицаја

Редни
број

1.

Назив мере

Подстицаји за промотивне
активности у
пољопривреди и руралном
развоју
УКУПНО

Шифра
мере

Планирани
буџет за меру
(укупан износ
по мери у
РСД)

Износ подстицаја
по кориснику
(%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан)

(30%, 50%, 80%)

(РСД)

402
1.600.000,00

1.600.000,00

100%

/
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Табела 1.2.4. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера
руралног развоја

Редни
број

Назив мере

1.

Куповина обрадивог
пољопривредног
земљишта у циљу
укрупњавања поседа

2.

Нaбавка хране и
ветеринарске услуге за
остављену женску телад

Шифра
мере

Планирани
буџет за
меру
(укупан износ
по мери у
РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

Максимални
износ подршке по
кориснику (ако је
дефинисан)

(30%, 50%, 80%)

(РСД)

1.800.000,00

30%

300.000,00

8.000.000,00

50%

500.000,00

601

602

УКУПНО

9.800.000,00

Табеларни приказ планираних финансијских средстава АП/ЈЛС
Тебела 1.2.5. Финансијски оквир програма
Буџет

Вредност у РСД

Учешће буџета Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја у укупном буџету АП/ЈЛС

1,24%

Укупан износ буџета за реализацију Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја

49.600.000,00

Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

46.200.000,00

Планирана средства за посебне подстицаје

1.600.000,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних
плаћања и у оквиру мера руралног развоја

1.800.000,00
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1.3. Циљна група и значај промене која се
очекује за кориснике након примене Програма

развоју и заштити животне средине од негативних
утицаја пољопривредне производње.

Потенцијални корисници мера подршке су
регистрована пољопривредна газдинства са
територије града Чачка са активним статусом у
складу са Правилником о упису у регистар
пољопривредних
газдинстава
и
обнови
регистрације, затим удружења и асоцијације
пољопривредних произвођача.

1.4. Информисање корисника о могућностима
које Програм пружа

Реализација Програма, односно дефинисане
мере допринеће:


модернизацији производње и јачању
производне конкурентности;



повећање продуктивности газдинства,



смањење производних трошкова;



достизању националних и стандарда ЕУ на
пољу:
- заштите животне средине,
- здравља животиња и биљака,
- добробити животиња,



повећању квалитета производа, хигијене и
безбедности хране;



побољшању конкурентности породичних
пољопривредних газдинстава;



увођењу нових технологија и иновација, и
отварање нових тржишних могућности;



побољшању квалитета производа уз
испуњавање националних и ЕУ стандарда у



области безбедности хране и заштите животне
средине;



очувању производње традиционалних
производа;



добијању производа веће додате вредности у
циљу повећања дохотка и побољшању
одрживих услова за живот сеоског
становништва.

Пољопривредна политика и политика руралног
развоја Републике Србије обухвата низ мера и
активности које предузимају надлежни органи у
циљу обезбеђивања квалитетне и здравствено
исправне
хране,
јачања
конкурентности
пољопривредних
производа
на
тржишту,
подизања
нивоа
животног
стандарда
пољопривредника, пружања подршке руралном

По усвајању Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за територију града Чачка за
2018. годину од стране Градског већа и Скуштине
града, исти се објављује на званичном сајту града
Чачка. Информисање потенцијалних корисника о
мерама Програма, врши се преко Службе за
пољопривреду и три Центра за развој села која се
налазе у Заблаћу, Мрчајевцима и Трбушанима.
Врши се путем организовања и одржавања
трибина и предавања за локално сеоско
становништво,
путем
локалних
медија,
дистрибуцијом штампаних обавештења преко
сеоских месних канцеларија.
Информисање потенцијалних корисника
врши се и непосредним контактом у просторијама
Центара за развој села у Заблаћу, Мрчајевцима,
Трбушанима и Службе за пољопривреду и радом
на терену.
1.5. Мониторинг и евалуација/надзор
реализације Програма
Служба за развој пољопривреде обавља
послове на изради предлога Програма и реализацији мера након усвајања истог. Током периода
реализације Програма, мониторинг и евалуацију
врше запослени у оквиру Службе за развој
пољопривреде са центрима за развој села сваки из
своје области деловања. Такође, у процесу
мониторинга и евалуације учествују и други
органи и стручна тела Града: Градско веће –
усвајање годишњег извештаја, Комисија за доделу
подстицајних средстава у пољопривреди – врши
контролу и процену успешности спровредених
мера и одлучују о захтевима по појединим мерама,
Управа за финансије - врши контролу
документације и законску исправност поднетих
захтева, у оквиру своје надлежности, као и
комисије и друга радна тела која се формирају у
периоду реализације самог Програма, а које
углавном имају задатак процене потенцијалних
корисника мера и контроле наменског коришћења
одобрених средстава.
На основу систематизованих података,
Служба за пољопривреду са центрима за развој
села прати годишњу реализацију, остварене
резултате и ефекте спроведених мера Програма и
даје предлог о даљем спровођењу истих или
увођењу нових мера подршке.
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II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава - 101
2.1.1. Образложењe
Техничко-технолошка опремљеност пољоприв–
редног сектора захтева значајније инвестиције у
модернизацију производње пољопривредних
газдинстава, као и опрему, технологију и јачање
производног ланца. Највећи део буџетских
средстава у 2018. години је управо намењен расту
конкурентности.
Мера инвестиције у физичка средства
пољопривредних
газдинстава
подржава
пољопривредна газдинства у циљу унапређења
процеса
производње,
продуктивности,
конкурентности
као
и
технолошког
оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ
стандардима, а све ради постизања веће економске
ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и
дугорочне одрживости.
Преглед по секторима:
Сектор: Млеко
Сектором доминирају мали проивођачи,
одрживе и делимично одрживе фарме. Општи
проблем предствља низак ниво квалитета
произведеног млека и низак ниво производње по
крави, што доводи до непрофитабилног пословања
произвођача. Више од 70% породичних
газдинстава држи до 3 музне краве што резултира
ниским нивоом количине и квалитета млека. Више
од 75% сировог млека испорученог млекарама још
не испуњава стандарде ЕУ. Веће фарме се
суочавају са лошом технологијом у исхрани
животиња, недостатком напредног генетског
узгоја и лошим условима држања стоке. Такође,
велики проблем представља правилан начин
складиштења и правилна дистрибуција течног и
чврстог
стајњака.
Побољшање
начина
складиштења и хлађења млека, као и развој
производа са додатом вредношћу су начини на
који се може побољшати конкурентност и
квалитет производа.
Сектор: Месо
Сектор говедарства карактерише велики
број релативно малих мешовитих фарми које
производе млеко и месо. Број газдинстава која се
баве узгојем говеда је 3.389 док се свињарском
производњом бави око 5.806 газдинстава са
просечним бројем грла по газдинству од 7 грла.
Овчарством се бави око 3.400 од укупног броја
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газдинстава и просечан број грла на газдинствима
је 7.
Постојеће стање у сектору указује на пад
сточарске производње. Сектором доминира
велики број газдинстава са ниским интензитетом
производње који желе да унапреде и побољшају
квалитет сточарских производа, специјализују се у
производњи меса са фокусом на гајење свиња,
говеда, оваца и коза као и да побољшају
продуктивност и конзистентност у производњи.
Фарме које производе месо нису
специјализоване, не користе правилно пашњаке и
квалитет коришћене сточне хране није
задовољавајући. Такође, неодговарајућа је
технологија исхране као и услови смештаја
животиња. Интервенције у оквиру ове мере ће
бити усмерене на подршку сектору како би се
задовољили национални прописи и како би се
приближили стандардима ЕУ у области добробити
животиња и животне средине.
Сектор: Воће, грожђе и поврће
Иако
ова
газдинства
карактерише
специјализована производња, кључни проблем
овог сектора је уситњеност поседа. Просечна
површина земљишта по газдинству произвођача
воћа је 2-3ха, a просечна површина под поврћем по
газдинству је између 3-4ха. Такође, високи
трошкови производње и немогућност утицаја на
цене у ланцу исхране доводе до ниског нивоа
профита, а самим тим и до немогућности
инвестирања у нове капацитете. Низак степен
образовања и стручне оспособљености ствара
потешкоће када је реч о правилној употреби
савремене опреме и коришћењу инпута,
сортирању, паковању и складиштењу, примени
савремених метода за наводњавање, што
резултира проблемом у ланцу прераде воћа,
грожђа и поврћа обзиром да фабрике не добијају
довољне количине високо квалитетних производа.
Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице,
шећерна репа)
У структури биљне производње највише је
заступљена ратарска производња, која чини више
од
половине
вредности
пољопривредне
производње (просечно 53% у периоду 2008–2012.
године). Кретања на тржишту пољопривредних
производа утицала су да се сетвена структура у
последњих неколико година значајно измени.
Површине под житима остале су релативно
константне, али је у оквиру њих дошло до промене
у правцу раста удела кукуруза на рачун смањења
површина под пшеницом у укупно засејаним
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површинама. Овом мером се постиже унапређење
и модернизовање ратарске производње.
Сектор: Пчеларство
Пчеларство представља малу, али изузетно
атрактивну пољопривредну делатност, која
последњих година почиње да се тржишно
усмерава у правцу прихватања услова и стандарда
ЕУ. Извозна цена меда је изузетно повољна, а
потражња је толика да Србија не може да је
задовољи, тако да је неоходно наставити са
подршком пчеларској производњи на територији
града Чачка. Овом мером ће се помоћи нашим
пчеларима да обезбеде врхунски квалитет меда
који је неопходан да би могли да постигну
конкурентност неопходну за извоз значајнијих
количина меда. Од свих гајених биљака, шљива,
јабука и семенска луцерка имају највећу зависност
од опрашивачке функције пчела. Засади осталих, а
нарочито делимично самооплодних сорти јабука и
других воћака, дају далеко веће приносе ако се у
време цветања у њиховој непосредној близини
налазе пчеле. Пчеле позитивно утичу на повећање
приноса и прихода од воћа тиме што се
опрашивањем смешом полена са већег броја
цветова добијају крупнији, интензивније обојени и
правилније обликовани плодови, односно плодови
веће тржишне вредности. У земљама са
најинтензивнијом пољопривредном производњом,
власници великих засада воћа, у време цветања,
изнајмљују пчеле и распоређују их тако да
опрашивачким радом пчела буду покривене целе
површине. Из свега овога види се огроман значај
пчела у пољопривреди и животном окружењу
уопште.
2.1.2. Циљеви мере
Општи
циљеви:
Стабилност
дохотка
пољопривредних
газдинстава;
повећање
производње; побољшање продуктивности и
квалитета
производа;
смањење
трошкова
производње; унапређење техничко-технолошке
опремљености; одрживог управљања ресурсима и
заштите животне средине; раст конкурентности уз
прилагођавање захтевима домаћег и иностраног
тржишта.
Специфични циљеви по секторима:
Сектор: Млеко - Повећање ефикасности,
конкурентности и одрживости производње млека
путем циљаних инвестиција на малим и средњим
газдинствима;
Унапређење
производне
инфраструктуре и опреме.
Сектор: Месо - Повећање ефикасности,
конкурентности и одрживости производње меса на
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малим и средњим газдинствима (говеда, овце и
козе); Унапређење квалитета меса говеда, коза,
оваца у складу са националним ветеринарским
стандардима;
Побољшање
квалитета
и
конзистентности производње кроз инвестиције у
опрему.
Сектор: Воће, грожђе и поврће - Повећање
површина у заштићеном и полузаштићеном
простору; Побољшање квалитета машина;
Побољшање складишних капацитета за воће и
поврће; Повећање површина под интензивним
засадима; Повећање наводњаваних површина
системом кап по кап.
Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице,
шећерна репа) - Унапређење стања механизације
на газдинставима; Повећање наводњаваних
површина системом кап по кап.
Сектор:
Пчеларство
Повећање
производње пчеларских производа; Повећање
прихода у домаћинствима која се баве пчеларском
производњом; Повећање степена запослености у
сектору; Достизање стандарда у области заштите
животне средине.
2.1.3. Веза са мерама Националног
програма за рурални развој
Национални програм за рурални развој
Републике Србије није усвојен.
2.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица,
регистрована у Регистру пољопривредних
газдинстава у складу са Законом о пољопривреди
и руралном развоју за све инвестиције.
2.1.5. Економска одрживост
Подносилац захтева није у обавези да
поднесе бизнис план.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник мора имати регистровано
активно пољопривредно газдинство на територији
града Чачка, уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава;
Корисник који ће реализовати активности
мора да има пребивалиште и земљиште (у својини
или узето у закуп) на подручју града Чачка;
Корисник, за инвестицију за коју подноси
захтев, не сме користити подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји, донације),
односно да иста инвестиција није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја, осим
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подстицаја у складу са посебним прописом којим
се уређује кредитна подршка регистрованим
пољопривредним газдинствима;
У случају када корисник није власник
земљишта где се инвестиција врши, треба да се
достави уговор о закупу. Уговор између
заинтересованих страна треба да покрије период
од најмање пет година;
Корисник не сме имати евидентираних
доспелих неизмирених дуговања према јединици
локалне самоуправе, по основу раније остварених
подстицаја, субвенција;
Корисник мора да је измирио доспеле јавне
обавезе;
Корисник не сме да отуђи предмет
инвестиције за коју је остварио подстицаје у року
од пет (5) година од дана исплате подстицаја и да
се у том периоду предмет наменски користи;
Пољопривредни произвођачи који су
остварили право коришћења подстицајних
средстава у 2017. години немају право на
подстицаје у 2018. години изузев ако су остварили
у претходним годинама или ће остварити
подстицаје за опрему за наводњавање (изузев
копања бунара), противградне мреже са пратећом
опремом, системе за загревање заштићених
простора врелом водом (пластеника и стакленика),
набавку опреме за сушење воћа, грожђа и поврћа и
куповину пољопривредног земљишта.
2.1.7. Специфични критеријуми
Сектор: Млеко - Прихватљиви корисници
су пољопривредна газдинства са 1 до 19 млечних
крава.
У случају када се ради о набавци
квалитетних приплодних грла, прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која, на
крају инвестиције поседују у свом власништву,
односно у власништву члана РПГ-а, 3-100
квалитетних приплодних грла говеда млечних
раса, 10-300 приплодних грла оваца и коза. Грла
морају бити уматичена.
Сектор: Месо - Прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која у Регистру
објеката (у складу са Правилником о регистрацији,
односно одобравању објеката за узгој, држање и
промет животиња – „Службени гласник РС“,
36/2017) имају регистроване објекте са
капацитетом за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или
мање од 150 грла приплодних оваца/коза и/или
мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100
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товљеника у турнусу и/или од 1.000 до 3.999
бројлера у турнусу.
У случају да се ради о набавци квалитетних
приплодних животиња, прихватљиви корисници
су пољопривредна газдинства која на крају
инвестиције поседују у свом власништву или
власништву свог члана: 3-100 грла квалитетних
приплодних раса говеда товних раса или 10-300
квалитетних приплодних грла оваца/коза или 5100 грла квалитетних приплодних крмача.
Сектор: Воће - Да би регистровани
пољопривредни произвођач могао да добије
подстицајна средства у воћарству потребно је да
има мање од 2ха јагодичастог воћа и хмеља; мање
од 5ха другог воћа; од 0,1 – 50ха цвећа; од 0,2 –
100ха винове лозе.
За инвестиције у подизање нових или
обнављање постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада
воћака, хмеља и винове лозе, прихватљиви
корисници су РПГ-ови са: 0,1 – 50ха јагодастих
воћних врта и хмеља, 0,3 – 100ха другог воћа, 0,1
– 50ха цвећа и 0,2 – 100ха винове лозе на крају
инвестиције.
За саднице дрвенастих воћних врста
прихватаће се рачуни и из четвртог квартала
претходне године а за саднице јагоде и из трећег
квартала претходне године.
Сектор: Поврће – Прихватљиви корисници
су пољопривредна газдинства са капацитетом
мањим од 0,5ха пластеника или мањим од 3ха
производње поврћа на отвореном простору у
моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја.
Отали усеви (житарице, уљарице, шећерна
репа)
–
Прихватљиви
корисници
су
пољопривредна газдинства која у моменту
подношења захтева за коришћење подстицаја
имају мање од 50ха зеемљишта под осталим
усевима.
За инвестицију набавка машина и опреме
за наводњавање прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која у моменту
подношења захтева имају мање од 100ха
земљишта под осталим усевима.
Сектор: Пчеларство - Прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која
имају у моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја од 5 – 500 обележених кошница.
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2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Сектор
Млеко

Назив инвестиције

101.1.1.

Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

101.1.3.

Опрема за за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе,
материјале и инсталације

101.1.4.

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака
(транспортери за стајњак, уређаји за мешање полутечног и течног стајњака, пумпе
за пражњење резервоара, сепаратори за полутечни и течни стајњак, машине за
пуњење течног стајњака, специјализоване приколице за транспорт чврстог
стајњака укључујући и опрему за течни и полутечни стајњак)

101.1.5.

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња
(млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за
концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и
дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и
комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)

101.1.9.

Машине за примарну обраду земљишта

101.1.10.

Машине за допунску обраду земљишта

101.1.11.

Машине за ђубрење земљишта

101.1.12.

Машине за сетву

101.1.13.

Машине за заштиту биља

101.1.14.

Машине за убирање односно скидање усева

101.1.15.

Машине за транспорт

101.1.17.

Машине и опрема за наводњавање усева

101.2.1.

Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца и коза и које се користе за
производњу меса

101.2.3.

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака
(транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе
за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за
пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака,
полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване
приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом
опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)

101.2.5.

Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење
животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и
дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс
приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери;
омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)

Сектор
Месо

27. март 2018. године

Сектор
производње
к. јаја

Сектор
воће, грожђе,
поврће и
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Сектор
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101.2.10.

Машине за примарну обраду земљишта

101.2.11.

Машине за допунску обраду земљишта

101.2.12.

Машине за ђубрење земљишта

101.2.13.

Машине за сетву

101.2.14

Машине за заштиту биља

101.2.15

Машине за убирање односно скидање усева

101.2.16

Машине за транспорт

101.2.18

Машине и опрема за наводњавање усева
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101.3.1

Набавка опреме за живинарске фарме за производњу јаја

101.4.1.

Подизање нових вишегодишњих засада воћака (куповина садница са или без
наслона)

101.4.2.

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку
производњу

101.4.3.

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и
вишегодишњим засадима

101.4.6.

Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при
производњи у заштићеном простору

101.4.8.

Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

101.4.10.

Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата
при производњи у заштићеном простору

101.4.12.

Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа

101.4.13.

Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа

101.4.14.

Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа

101.4.15.

Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа

101.4.16.

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након
резидбе воћних врста

101.4.18.

Опрема/механизација за заштиту од мраза

101.4.19.

Машине за примарну обраду земљишта

101.4.20.

Машине за допунску обраду земљишта

101.4.21.

Машине за ђубрење земљишта

101.4.22.

Машине за сетву

101.4.23.

Машине за садњу

101.4.24.

Машине за заштиту биља

101.4.25.

Машине за убирање односно скидање усева

101.4.26.

Машине за транспорт

101.4.28.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

101.5.1.

Машине за примарну обраду земљишта

101.5.2.

Машине за допунску обраду земљишта

101.5.3.

Машине за ђубрење земљишта

101.5.4.

Машине за сетву

101.5.5.

Машине за садњу

101.5.6.

Машине за заштиту биља
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101.5.7.

Машине за убирање односно скидање усева

101.5.8.

Машине за транспорт

101.5.10.
Сектор
пчеларство
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Машине и опрема за наводњавање усева

101.6.2.

Набавка опреме за пчеларство

101.6.3.

Набавка приколица за транспорт пчелињих друштава

2.1.9. Критеријуми селекције
Нема критеријума селекције за ову меру.
2.1.10. Интензитет помоћи
За ову меру интезитет помоћи је 50%, а максимални износ подстицаја је 500.000,00 динара по једном
кориснику.
- Говедарство – за куповину квалитетног приплодног материјала у говедарству потребно је да
регистровани пољопривредни произвођач на крају инвестиције има од 3 до 100 грла приплодних грла.
- Овчарство - за куповину квалитетног приплодног материјала у овчарству потребно је да регистровани
пољопривредни произвођач купи најмање 10 оваца.
- Козарство - за куповину квалитетног приплодног материјала у козарству потребно је да регистровани
пољопривредни произвођач купи најмање 10 коза.
- Воћарство - пољопривредни произвођач да би добио подстицајна средства у воћарству за куповину
садног материјала потребно је да купи садни материјал од произвођача који је регистрован за расадничку
производњу, за површину од најмање 30 ари за дрвенасте воћне врсте или за површину од најмање 10 ари за
јагодасте врсте воћака.
2.1.11. Индикатори - показатељи
Редни број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних захтева

2.

Број газдинстава која су модернизовала производњу

3.

Површина под заштићеним простором

4.

Број набављених грла

5.

Број новонабављене механизације

6.

Број набављених кошница и остале опреме

2.1.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Град Чачак ће сваке године
објављивати Конкурс за доделу подстицајних средстава, рокове за подношење захтева, као и индикативни
буџет мере. Град Чачак ће спровести широку кампању информисања потенцијалних корисника. Достављени
захтеви ће бити административно проверени од стране органа локалне самоуправе и Комисије за доделу
подстицајних средстава у пољопривреди у смислу комплетности, административне усаглашености,
прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава
према позиву за подношење захтева.
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су Конкурсом
прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли
је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Провере ће бити и на терену
обиласком пољопривредних газдинстава. После административне контроле и контроле на лицу места, доноси
се предлог за доношење решења о додели подстицајних средстава за пољопривредне произвођаче. Након
тога склапају се уговори са подносиоцима одабраних пројеката за финансирање.
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Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у обавези да доставе своје
захтеве заједно са другим траженим документима преко писарнице Градске управе града Чачка, ул. Жупана
Страцимира бр. 2, 32000 Чачак.
2.2. Назив и шифра мере: Органска производња – 201.3
2.2.1. Образложење
Органска пољопривредна производња је еколошки систем управљања пољопривредном
производњом који промовише и подстиче очуван, незагађен агросистем. То се постиже коришћењем агро –
биолошких метода управљања производњом којима се одржава здрав екосистем. Подразумева се плодоред
као систем производње, употреба органских ђубрива, одговарајућа обрада земљишта (редукована) и
биолошка заштита биља. Органска пољопривреда не представља повратак старој, руралној пољопривредној
производњи. Последњих година, овај вид бављења пољопривредном производњом постаје све популарнији
и економски значајнији. У свету данас, на преко 31 милион хектара се производи храна по принципима
органске производње. У Србији је то према неким изворима на око 18 хиљада хектара, што у односу на 4,2
милиона хектара обрадиве земље износи 0,3%. У Чачку, званичних података о органској производњи нема,
зна се само да постоји пар произвођача који су сертификовали производњу или су у периоду конверзије. Иако
заузимају тек 0,1% светског тржишта хране, органски производи постају све траженија роба. Услед већих
инпута у производњи, органски производи имају 30-50% вишу цену у продаји од конвенционалних поизвода.
У случају органске производње врло је битно формирање робне марке или бренда, креирање имиџа
усмереног на циљну групу на тржишту. Имиџ који носи овај вид производње користан је и средини из које
потиче. Домаћинства која располажу мањим површинама обрадивог земљишта а нарочито она у брдским
деловима Чачка, могла би усвајањем начела органске производње знатно побољшати свој економски статус.
Ова мера би произвођачима који се одлуче за овај вид производње могла омогућити бољу стартну позицију
за почетак ове скупе производње. У Чачку постоји и јака институционална подршка у виду Агрономског
факултета и Института за воћарство за све оне који се одлуче на овај искорак у односу на конвенционалну
производњу.
2.2.2. Циљеви мере
Општи циљеви:


Очување здравог агросистема

Специфични циљеви:




Повећање прихода пољопривредних произвођача
Смањење коришћења хемијских средстава у пољопривреди
Повећање површина под органском производњом

2.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Национални програм за рурални развој Републике Србије није усвојен.
2.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица, регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са
Законом о пољопривреди и руралном развоју за све инвестиције.
2.2.5. Економска одрживост
Корисници не подносе бизнис план.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник мора имати регистровано активно пољопривредно газдинство на територији града Чачка,
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава;
Корисник који ће реализовати активности мора да има пребивалиште и земљиште (у својини или
узето у закуп) на подручју града Чачка;
Корисник, за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за
коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка
регистрованим пољопривредним газдинствима;
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У случају када корисник није власник земљишта где се инвестиција врши, треба да се достави уговор
о закупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање пет година;
Корисник не сме имати евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;
Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине;
Пољопривредни произвођачи који су остварили право коришћења подстицајних средстава у 2017.
години немају право на подстицаје у 2018. години изузев ако су остварили у претходним годинама подстицаје
за опрему за наводњавање (изузев копања бунара), противградне мреже са пратећом опремом, системе за
загревање заштићених простора врелом водом (пластеника и стакленика), набавку опреме за сушење воћа,
грожђа и поврћа и куповину пољопривредног земљишта.
2.2.7. Специфични критеријуми
Корисник мора да је са овлашћеном контролном организацијом закључио уговор о вршењу контроле
и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење
подстицаја.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције
201.3.2

Контрола и сертификација (плаћања везана за трошкове ка сертификационим организацијама)

201.3.4

Друге инвестиције које се односе на органску производњу а део су свих осталих мера руралног
развоја

2.2.9. Критеријуми селекције
Нема критеријума селекције.
2.2.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за ову меру је 70%, максималан износ 500.000,00 динара.
2.2.11. Индикатори – показатељи
Редни број

Назив показатеља

1.

Број поднетих захтева

2.

Површина под органском производњом

2.2.12. Администартивна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Град Чачак ће сваке године
објављивати Конкурс за доделу подстицајних средстава, рокове за подношење захтева, као и индикативни
буџет мере. Град Чачак ће спровести широку кампању информисања потенцијалних корисника. Достављени
захтеви ће бити административно проверени од стране органа локалне самоуправе и Комисије за доделу
подстицајних средстава у пољопривреди у смислу комплетности, административне усаглашености,
прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава
према позиву за подношење захтева.
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су Конкурсом
прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли
је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Провере ће бити и на терену
обиласком пољопривредних газдинстава. После административне контроле и контроле на лицу места, доноси
се предлог за доношење решења о додели подстицајних средстава за пољопривредне произвођаче. Након
тога склапају се уговори са подносиоцима одабраних пројеката за финансирање.
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Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у обавези да доставе своје
захтеве заједно са другим траженим документима преко писарнице Градске управе града Чачка, ул. Жупана
Страцимира бр. 2, 32000 Чачак.
2.3. Назив и шифра мере: Инвестиције за развој и унапређење руралне инфраструктуре - 301
2.3.1. Образложење
Карактеристика овог подручја је честа појава сливања прекомерних количина падавина и осталих
таложних наноса са брдских предела у низијске пределе. Наноси талога, поред оштећења обрадивих
површина праве усеке преко атарских путева што доприноси отежаном приступу њивама и воћњацима.
Власници парцела на оваквим подручјима сами се удружују и издвајају одређена средства за санацију
пољских путева, што најчешће буде само краткорочна мера, јер већ са првим обилнијим падавинама поново
настају усеци и враћање у првобитно стање. У буџету јединица локалне самоуправе не издвајају се средства
за ову намену јер је приоритет уређење категорисаних путева. Средства са којима располажу месне заједнице
су ограничена и најчешће се опредељују за намене које су значајне са друштвеног и социјалног аспекта, као
што су изградња водовода, реконструкција нисконапонске мреже, изградња амбуланти, реконструкција
школа и слично. Ова мера би допринела трајнијем решавању овог проблема.
2.3.2. Циљеви мере
Општи циљеви


Унапређење привредних потенцијала сеоског подручја кроз ревитализацију инфраструктуре.

Специфични циљеви


Унапређење инфраструктуре уређењем путне мреже у наведеним селима, што ће поред позитивних
ефеката на транспорт и прилаз њивама омогућити и боље повезивање општинских категорисаних
путних праваца;



Омогућавање континуираног прилаза пољопривредним површинама у циљу правовремене примене
агротехничких мера током целе године и лакши транспорт пољопривредних производа у току
вегетационог периода;
Смањење ерозивних процеса, активирања клизишта, ширење бујичних токова, појава јаруга и др.



2.3.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Национални програм за рурални развој није усвојен.
2.3.4. Крајњи корисници
Крајњи корисник је град Чачак.
2.3.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости
улагања.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике
Усвојен Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини.
2.3.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума за ову меру.
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

301.2.

Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре
мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије
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2.3.9. Критеријуми селекције
Министарство пољопривреде и заштите животне средине методом пондерисања утврђује додатна
средства која опредељује локалним самоуправама на основу Конкурса који објављује Управа за земљиште..
2.3.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за ову меру је 40% - Локална самоуправа, 60% - Министарство пољопривреде и
заштите животне средине.
2.3.11. Индикатори – показатељи
Редни број
1

Назив показатеља
Укупна дужина ревитализованих атарских путева

2.3.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Градска управа за локални економски
развој ће на основу документације коју прикупи од ЈП Градац, конкурисати на Конкурс који објави Управа
за земљиште. Након завршетка Конкурса и потписивања Уговора са министарством пољопривреде и заштите
животне средине формираће се радни тим који ће сачињавати именована лица од стране руководства Града
Чачка и ЈП Градац Чачак.
Током реализације пројекта вршиће се стално надгледање и извештавање о извршењу пројектних
активности. За припремање и достављање наративних извештаја биће одговоран менаџер пројекта.
Пројектом је обухваћен, и финансијски и технички администратор. Менаџер пројекта ће надгледати
имплементацију пројекта у потпуности, кроз:
- Праћење процеса јавних набавки наведених у пројектним активностима, које ће спровести Служба
за јавне набавке Града Чачка у складу са законом;
- Успостављање директног контакта са извођачем радова, и у сарадњи са стручним лицима вршити
надзор над радовима;
- Извештавање јавности о спровођењу пројектних активности путем средстава јавног информисања.
Достављаће се месечни финансијски и наративни извештаји, а након реализације свих пројектних
активности приступиће се изради завршног извештаја.
2.4. Назив и шифра мере: Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских
производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима-304
2.4.1. Образложење
Сертификатом који потврђује увођење неког од система квалитета, пољопривредно газдинство
односно пољопривредни произвођач својим пословним партнерима и клијентима показује да испуњава
одређене захтеве и тиме непосредно стиче поверење у очима јавности, повећава своју конкурентност на
тржишту, подстиче непрестано унапређење и побољшање систем безбедности хране у складу са законским
прописима. Ова мера ће бити од користи нарочито оним газдинствима која су створила додату вредност
својим производима и оним домаћинствима која покушавају са већом количином примарних производа да
буду заступљена у већим трговачким ланцима.
Велики проблем пољопривредним произвођачима чачанског краја представља неадекватна цена воћа
и поврћа које произведу, а у неким годинама чак и долази до потпуног застоја у откупу неких производа
(ниска цена у откупу шљиве 2016.године, ниска цена а онда и престанак откупа купине у 2016.години, ниске
цене откупа јесењег купуса често проузрокују заоравање купуса на њиви...). Да би произвођачи обезбедили
задовољавајући профит и сачували производ од ниске откупне цене додајући му нову вредност, неопходна
су улагања у различите врсте објеката и опреме за прераду пољопривредних производа, што у случају
чачанских пољопривредних произвођача првенствено значи, воћа и поврћа. У Чачку је активан велики број
пчелара, воћара који део своје производње користе за справљање ракије, купиновог вина и других
алкохолних производа од воћа. Многа домаћинства имају сопствену мини прераду воћа и поврћа у сврху
производње зимнице као вид диверсификације пољопривредне производње. Многи произвођачи суше
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шљиве, кајсије... Овом мером би многа домаћинства могла побољшати свој економски статус кроз
диверсификацију пољопривредне производње.
2.4.2. Циљеви мере
Општи циљеви



Постављање основа за брендирање чачанског краја
Развој прерађивачке индустрије

Специфични циљеви







Подизање нивоа квалитета производње хране
Здравствено безбеднија храна;
Стварање нових робних марки;
Побољшање економског статуса индивидуалног пољопривредног газдинства;
Диверсификација руралне економије;
Стварање додате вредности пољопривредних производа

2.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Националног програма за рурални развој није усвојен.
2.4.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица, регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са
Законом о пољопривреди и руралном развоју за све инвестиције.
2.4.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости
улагања.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник мора имати регистровано активно пољопривредно газдинство на територији града Чачка,
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава;
Корисник који ће реализовати активности мора да има пребивалиште и земљиште (у својини или узето
у закуп) на подручју града Чачка;
Корисник, за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка
регистрованим пољопривредним газдинствима;
У случају када корисник није власник земљишта где се инвестиција врши, треба да се достави уговор о
закупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање пет година;
Корисник не сме имати евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;
Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине;
Корисник не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у року од пет година од
дана исплате подстицаја и да се у том периоду предмет наменски користи (ово не важи код инвестиције
Подршка увођењу система квалитета).
Пољопривредни произвођачи који су остварили право коришћења подстицајних средстава у 2017. години
немају право на подстицаје у 2018. години изузев ако су остварили у претходним годинама подстицаје за
опрему за наводњавање (изузев копања бунара), противградне мреже са пратећом опремом, системе за
загревање заштићених простора врелом водом (пластеника и стакленика), набавку опреме за сушење воћа,
грожђа и поврћа и куповину пољопривредног земљишта, или ће остварити у 2018. години подстицај за
набавку опреме за сушење воћа, грожђа и поврћа.
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2.4.7. Специфични критеријуми
Корисник мора да је са овлашћеном организацијом за увођење система квалитета закључио уговор о
вршењу услуга, који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја (када је у питању
инвестиција Подршка увођењу система квалитета).
У делу који се тиче подршци преради на домаћинству, сектор млеко, корисници ће бити исти као у
„Правилнику о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за
обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског
порекла“ и примењиваће се исти специфични критеријуми кад су у питању количине производа који се могу
прерађивати и продавати.
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

304.4.

Подршка за увођење система квалитета (ИСО 22000, Глобал Гап)

304.5.1.1.
304.5.3.1.

Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од
млека
Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа

304.5.3.2.
304.5.3.3.

Набавка опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа
Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа

304.5.3.4.

Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање
њихових производа
Набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за
дегустационе сале
Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа
Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа

304.5.3.5.
304.5.6.1.
304.5.6.2.

2.4.9. Критеријуми селекције
Није применљиво за ову меру.
2.4.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за ову меру је 50%, максимално 500.000,00 динара по кориснику.
2.4.11. Индикатори – показатељи
Редни број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних захтева

2.

Број газдинстава која су модернизовала производњу

3.

Број ново развијених робних марки

2.4.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Град Чачак ће сваке године
објављивати Конкурс за доделу подстицајних средстава, рокове за подношење захтева, као и индикативни
буџет мере. Град Чачак ће спровести широку кампању информисања потенцијалних корисника. Достављени
захтеви ће бити административно проверени од стране органа локалне самоуправе и Комисије за доделу
подстицајних средстава у пољопривреди у смислу комплетности, административне усаглашености,
прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава
према позиву за подношење захтева.
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Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су Конкурсом
прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли
је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Провере ће бити и на терену
обиласком пољопривредних газдинстава. После административне контроле и контроле на лицу места, доноси
се предлог за доношење решења о додели подстицајних средстава за пољопривредне произвођаче. Након
тога склапају се уговори са подносиоцима одабраних пројеката за финансирање.
Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у обавези да доставе своје
захтеве заједно са другим траженим документима преко писарнице Градске управе града Чачка, ул.Жупана
Страцимира бр.2, 32000 Чачак.
2.5. Назив и шифра мере: Подстицаји за промотивне активнсти у пољопривреди и руралном
развоју - 402
2.5.1. Образложење
Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован на праћењу нoвих
технологија, стручном усавршавању и константном трансферу знања и информација. Пољопривредни
произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да самостално, без икакве стручне помоћи примењују
иновације у производњи, пласману, развоју непољопривредних делатности, маркетингу и другим
активностима везаним за развој руралних средина. На недостатак знања и додатних вештина код сеоског
становништва упућују и подаци да само 2% носиоца газдинстава имају стечено средње и високо стручно
образовање из области пољопривреде, а највећи део носиоца газдинстава имају знање стечено праксом.
Сајмови и студијска путовања су прилика да се ниво знања и информисаности пољопривредних произвођача
подигне на виши ниво. Овом мером би било обухваћено око 50 корисника.
2.5.2. Циљеви мере
Општи циљеви:


Подизање нивоа информисаности пољопривредног произвођача

Специфични циљеви:


Упознавање са новим технологијама у производњи;

2.5.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Националног програма за рурални развој није усвојен.
2.5.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници средстава су град Чачак и пољопривредни произвођачи.
2.5.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости
улагања.
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике
Није применљиво за ову меру.
2.5.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума за ову меру
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

402.1

Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања

2.5.9. Критеријуми селекције
Није применљиво за ову меру.
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2.5.10. Интензитет помоћи
Град Чачак преко Управе за локални економски развој финансира део мера које се односе на
информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања, израда едукативних
материјала са највише 100% учешћа.
2.5.11. Индикатори – показатељи
Редни број

Назив показатеља

1

Укупан број посећених сајмова и спроведених студијских путовања

2

Укупан број пољопривредника који су посетили сајам

2.5.12. Административна процедура
Избор пружаоца услуге вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама за коју је задужена Служба
за јавне набавке, а све остало спровешће Управа за локални економски развој.
2.6. Назив и шифра мере: Куповина обрадивог пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања
и комплексирања поседа - 601
2.6.1. Образложење
На нивоу Републике Србије, поседовну структуру земљорадничких газдинстава карактерише
доминација ситнијих газдинстава (26,7% до 1 ха и 32,7% од 1 do 3 ха), значајно мања заступљеност
поседовних група са средњом величином поседа (17,4% од 3 до 5 ха; 12,4% од 5 до 8 ха), мања заступљеност
газдинстава са релативно већим поседом (8,0% са 8-15 ха) и свега 2% газдинстава са поседом већим од 15 ха.
Поред осталог, оваква поседовна структура детерминише и економско - социјални положај земљорадника.
Статистички показатељи су слични и за пољопривредна газдинства на територији града Чачка, коју посебно
карактерише уситњеност парцела и њихова међусобна удаљеност – просечна величина пољопривредног
газдинства је 2,8 ха и са просечном величином парцеле од око 30 ари. На тако малим површинама тешко је
спровести савремене технологије производње.
2.6.2. Циљеви мере
Општи циљ:


Повећање обима пољопривредне производње

Специфични циљеви:





Укрупњавање површине поседа
Пораст економске величине газдинства
Смањење трошкова пољопривредне производње
Примена савремене технологије производње

2.6.3 Веза са мерама Националних програма за рурални развој
Национални програм за пољопривреду Републике Србије и Национални програм за рурални развој
Републике Србије нису усвојени.
2.6.4 Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица - носиоци активног комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства са територије града Чачка, уписана у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом
о пољопривреди и руралном развоју.
2.6.5. Економска одрживост
Корисници не подносе бизнис план.
2.6.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији Града Чачка (минимум
једногодишњи активни статус).
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Пољопривредни произвођачи који су остварили право коришћења подстицајних средстава у
пољопривреди у 2017. години немају право у 2018. години, осим ако су у 2017. години користили подстицајна
средства за набавку машина и опреме за наводњавање, противградних мрежа са пратећом опремом, система
за загревање заштићених простора врелом водом (пластеника и стакленика), куповине опреме за сушење воћа
и поврћа и куповине пољопривредног земљишта.
2.6.7. Специфични критеријуми
Корисник мора да има активан статус у регистру пољопривредних газдинстава минимум једну годину.
Корисник мора да има у власништву минимум 0,5 хектара обрадивог пољопривредног земљишта које је
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава.
Корисник мора да купи минимум 0,5 ха обрадивог пољопривредног земљишта које се директно граничи
са његовим поседом и/или комплекс од минимум једног хектара обрадивог пољопривредног земљишта које
се не граничи са земљиштем у његовом претходном власништву, а налази се на територији града Чачка и не
сме да га отуђи минимум двадесет (20) година од дана потписивања уговора о добијању подстицајних
средстава. Такође, корисник подстицајних средстава не сме предметно земљиште стављати под хипотеку и
мењати му намену двадесет година од дана потписивања уговора о добијању подстицајних средстава. Може
купити једну или више парцела од једног или више власника, минимум укупно 0,5 хектара када је у питању
куповина земљишта уз међу. Такође када је у питању куповина комплекса од минимум једног хектара, купац
може купити парцеле од једног или више продаваца.Продавац и купац не смеју бити у родбинским односима
до четвртог наследног реда и земљиште које је предмет купопродајног уговора не сме бити предмет њихове
претходне трансакције што ће се видети из начина стицања.
2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

601.1.

Куповина обрадивог пољопривредног земљишта

2.6.9. Критеријуми селекције
Није применљиво за ову меру.
2.6.10. Интензитет помоћи
Интезитет помоћи за ову меру је 30% од вредности инвестиције за а максимално до 300.000 динара.
2.6.11. Индикатори – показатељи
Редни број

Назив показатеља

1.

Број произвођача обухваћених мером

2.

Површина купљених парцела

2.6.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Град Чачак ће објавити Конкурс за
доделу подстицајних средстава и рокове за подношење захтева. Град Чачак ће спровести широку кампању
информисања потенцијалних корисника. Потенцијални корисник уз захтев доставља потврду о
једногодишњем активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, структуру биљне производње из
Регистра, оверен купопродајни уговор од стране нотара, оверен извод из банке као доказ о трансферу
средстава, доказе о измиреним пореским обавезама према локалној самоуправи, препис листа непокретности
који доказује да је предметно земљиште прешло у власништво корисника, изјаву са два сведока под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу о непостојању родбинске везе између продавца и купца, копију
плана са међашима и осталу документацију предвиђену Конкурсом. Достављени захтеви ће бити
административно проверени од стране органа локалне самоуправе и Комисије за доделу подстицајних
средстава у пољопривреди у смислу комплетности.
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Провере ће бити на терену обиласком пољопривредних газдинстава. Провера ће се вршити и наредних
20 година. Са подносиоцима захева који буду испуњавали услове Конкурса биће склопљени уговори.
Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у обавези да доставе своје
захтеве заједно са другим траженим документима преко писарнице Градске управе града Чачка, ул. Жупана
Страцимира бр. 2, 32000 Чачак.
2.7.Назив и шифра мере: Нaбавка хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад-602
2.7.1. Образложење
Показатељ степена развијености укупне пољопривредне производње једне земље зависи од учешћа
сточарске производње у прозводној структури пољопривреде. Сточарство и сточарска производња
последњих деценија бележе перманентно опадање броја грла за 1-2% на годишњем нивоу. Сточарство као
виша фаза „органске индустрије“ и уједно најинтезивнија грана пољопривредне делатности, покреће развој
биљне и укупне пољопривредне производње у свакој земљи. Зато је неопходно у наредним годинама
повећати учешће сточарства у вредности укупне пољопривредне производње, чиме би се омогућила
ефикасна валоризација ратарских производа као и повећање укупних девизних прихода земље од извоза
сточарских производа. Пољопривредни произвођачи који оставе да гаје уматичену женску телад добијају
повраћај средстава за набавку хране за 10 месеци и повраћај средстава за ветеринарске услуге.
2.7.2. Циљеви мере
Општи циљеви:






Увећање сточног фонда,
Повећање производње кабасте сточне хране,
Ефикасније коришћење пашњака и ливада,
Стабилизација фарме и повећање конкуретности,
Унапређење производње млека

Специфични циљеви:



Побољшање генетског потенцијала квалитетних грла у сточарству,
Заустављање и смањење перманентног пада броја приплодних грла и повећање матичног стада код
фармера.

2.7.3 Веза са мерама Националних програма за рурални развој
Национални програм за пољопривреду Републике Србије и Национални програм за рурални развој
Републике Србије нису усвојени.
2.7.4 Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци активног комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства са територије града Чачка, уписана у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом
о пољопривреди и руралном развоју.
2.7.5. Економска одрживост
Корисници не подносе бизнис план.
2.7.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији Града Чачка.
Да пољопривредни произвођач неотуђи грло најмање пет година.
2.7.7. Специфични критеријуми
Непостоје специфични критеријуми за ову меру.
2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Не постоји листа инвестиција у оквиру ове мере.
2.7.9. Критеријуми селекције
Није применљиво за ову меру.
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2.7.10. Интензитет помоћи
Интезитет помоћи за ову меру је 50% од цене ветеринарских услуга и до 50% за купљену сточну храну
за 10 месеци, а максимално 500.000 динара.
2.7.11. Индикатори – показатељи
Редни број

Назив показатеља

1.

Број произвођача обухваћених мером

2.

Број телади која су остављена

2.7.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Град Чачак ће објавити Конкурс за
доделу подстицајних средстава и рокове за подношење захтева. Град Чачак ће спровести широку кампању
информисања потенцијалних корисника. Потенцијални корисник уз захтев доставља пасош телета и потврду
да је теле уматичено или мајка и одговарајуће фискалне рачуне. Достављени захтеви ће бити
административно проверени од стране органа локалне самоуправе и Комисије за доделу подстицајних
средстава у пољопривреди у смислу комплетности.
Провере ће бити на терену обиласком пољопривредних газдинстава. Провера ће се вршити и наредних
5 година. Са подносиоцима захева који буду испуњавали услове Конкурса биће склопљени уговори.
Корисник средстава у случају болести или несрећног случаја грло може отуђити уз потврду ветеринара и по
обавештењу града Чачка.
Подносиоци захтева за подстицаје односно за ову меру у оквиру Програма су у обавези да доставе
своје захтеве заједно са другим траженим документима Комисији за доделу подстицајних средстава у
пољопривреди, ул. Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак или преко писарнице Градске управе града Чачка.
Анекс 2. Пример са упутством за писање идентификационе карте АП/ЈЛС
Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела Програма
Назив показатеља

Јединица
мере

Вредност показатеља

Година

Извор
податка

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

назив

-

Регион

назив

Шумадија и Западна Србија

2012

рзс*

Област

назив

Моравичка област

2012

рзс*

Град или општина

назив

Чачак

2012

рзс*

Површина

км²

636 km²

2012

рзс*

Број насеља

број

58

2012

рзс*

Број катастарских општина

број

57

2012

рзс*
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62

2013

Правилник

Демографски показатељи
Број становника

број

115.337

2011

рзс**

Број становника у руралним подручјима

број

42.006

2011

рзс**

Број домаћинстава

број

39.409

2012

рзс*

Густина насељености (број становника /
површина, км²)

180

Промена броја становника (2011/2002):

%

- 1,5

2011

рзс**

у руралним подручјима АП/ЈЛС

%

- 5,3

2011

рзс**

Учешће становништва млађег од 15 година

%

14,1

2011

рзс**

Учешће становништва старијег од 65 година

%

24,97

2011

рзс**

Просечна старост

година

42,8

2012

рзс*

Индекс старења

индекс

128

2012

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем

%

11,5

2012

рзс*

Са основним образовањем

%

19,3

2012

рзс*

Са средњим образовањем

%

54,0

2012

рзс*

Са вишим и високим образовањем

%

10,5

2012

рзс*

Учешће пољопривредног у укупном
становништву

%

21,1

-

3

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски,
планински)

котлина, брежуљкастобрдски,
планински

интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и
бонитетна класа4

смоница (III), алувијално
земљиште (III), ливадско
земљиште (II, V), псеудоглеј
(IV)

интерни

Клима

умерено-континентална,
субпланинска

интерни

Просечна количина падавина

мм

669

интерни

Средња годишња температура

ºC

10,47

интерни

Западна Морава, 4 језера, ( од
2 до 30 м дубине )

интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Површина под шумом

ha

14.510

2012

рзс*

Учешће површина под шумом у укупној
површини АП/ЈЛС

%

22,8

2012

рзс*

Пошумљене површине у претходној години

ha

5,07

2012

рзс*

Посечена дрвна маса

m³

8.962

2012

рзс*

1

Навести да ли су на територији АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва насељена места
на територији општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима
рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада
у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС посредством националног стратешког документа препознало потребу да
се кроз систем подршке уваже отежавајуће околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.

2

Бањица, Брезовица, Врнчани, Вујетинци, Јанчићи, Премећа.

3

Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.

4

Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014).
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ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Број пољопривредних газдинстава:

број

10.437

2012

рзс***

Број регистрованих пољопривредних
газдинстава (РПГ):

број

7.683

2014

Управа за
трезор5

-

породична пољопривредна
газдинства

99,74%

7.663

2014

-

правна лица и предузетници

0,26%

20

2014
2012

рзс***

2012

рзс***

2012

рзс***

2012

рзс***

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ)

ha

29.380

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС

%

46,2

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало6

ha, %

16.056 ha (54,6%), оранице и
баште;
8.685 ha (29,6%), ливаде и
пашњаци;
4.178 ha (14,2%), воћњаци; 26
ha (0,1%), виногради; 445 ha
(1,5%), остало

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље,
остало7

ha, %

9.584 ha (59,7%), жита; 3.839
ha (23,9%), крмно биље;
2.430 ha (15,1%), поврће; 28
ha (0,2%), индустријско биље;
174 ha (1,1%) остало

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству

ha

2,81

Обухваћеност пољопривредног земљишта
комасацијом

ha

/

Пољопривредна газдинства која наводњавају
КПЗ

број

2.095

2012

рзс***

Наводњавана површина КПЗ

ha

2.900

2012

рзс***

Површина пољ.земљишта у јавној својини на
територији АП/ЈЛС8

ha

1570.97.78

2014

интерни

Површина пољ. земљишта у јавној својини која
се даје у закуп:

ha

255.86.17

2014

интерни

%

/

2014

интерни

13.796 говеда;

2012

рзс***

физичка лица: правна лица

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице
пчела

број

39.430 свиња; 32.839 оваца и
коза; 230.275 живине; 8.773
кошница пчела

5

Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.

6

Окућница, расадници и др.

7

Цвеће и украсно биље, угари и др.

8

Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење.

интерни

Страна 350 – Број 6
Трактори, комбајни, прикључне
машине
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2012

рзс***

387 комбајна;
19.348 прикључних машина

Пољопривредни објекти9

број

28.102

2012

рзс***

Хладњаче, сушаре, стакленици
и пластеници

број

81 хладњача; 278 сушара;17 стакленика;

2012

рзс***

Употреба мин. ђубрива,
стајњака и средстава за заштиту
биља

ha, број
пољ.газд.

2012

рзс***

Чланови газдинства10 и стално
запослени на газдинству:

број

24.903

2012

рзс***

(на породичном ПГ: на
газдинству правног лица /
предузетника)

%

99,3 : 0,7

2012

рзс***

Годишње радне јединице11

број

10.773

2012

рзс***

Земљорадничке задруге и
удружења пољопривредника12

број

4 земљорад.задруге; 10 удружења

Производња пољопривредних
производа13:

количина

-

биљна производња

1.641 пластеника
17.231 ha (8.599 ПГ), минерална ђубрива;
5.372 ha (5.950 ПГ), стајњак;
13.066 ha (7.950 ПГ), средства за зашт.биља

тона

26.645 кромпир; 22.959 кукуруз; 10.135
пшеница; 11.437 ливаде; 6.952 шљива;

интерни

2012

рзс***

1.738 јабука; 590 грожђe
-

сточарска
производња

тона, лит.,
комада

немамо податке

интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева14

km

498,396

2012

рзс*

Поште и телефонски
претплатници

број

15; 49.276

2012

рзс*

број

36.625

2012

рзс*

Водопривредна
инфраструктура
Домаћинства прикључена на
водоводну мрежу

9

Пољопривредни објекти за смештај стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси) и
пољопривредних машина и опреме.

10

Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.

11

Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству;
представља еквивалент рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.

Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на
територији АП/ЈЛС
12

13

Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС.

14

Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве).
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Домаћинства прикључена на
канализациону мрежу

број

29.582

2012

рзс*

Укупне испуштене отпадне
воде

хиљ.m³

7.441

2012

рзс*

Пречишћене отпадне воде

хиљ.m³

-

2012

рзс*

број

2 хидроелектране,15 великих и 580 малих
трафостаница

Објекти образовне
инфраструктуре16

број

19 предшколских установа; 25 основних и
средњих школа; 1 висока школа и 2
факултета

2014/1
5.
шк.год.

рзс*

Број становника на једног
лекара

број

388

2012

рзс*

Број корисника социјалне
заштите

број

7.630

2011

рзс*

Запослени у сектору
пољопривреде, шумарства и
водопривреде

број

24.376 (24.203+173)17

2012

рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге
профитабилне активности18

број

1.807

2012

рзс***

Туристи и просечан број
ноћења туриста19 на територији
АП/ЈЛС

број

27.681 туриста
(5,5 домаћи, 2,8 страни)

2012

рзс*

Пољопривредна саветодавна
стручна служба

да / не

да

Пољопривредна газдинства
укључена у саветодавни
систем20

број

200 одабраних газд.; 700-1000 осталих газд.

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање
електричном енергијом15

интерни

Социјална инфраструктура

Диверзификација руралне
економије

Трансфер знања и
информација
интерни
2014

ПССС

РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статист. www.webrzs.stat.gov.rs

Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије на
територији АП/ЈЛС.
15

16

Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС.

Први податак се односи на обим радне снаге ангажоване на обављању пољопривредних активности на породичним
пољопривредним газдинствима, а други у оквиру привредних друштава, предузећа, установа, задруга и других организација
регистрованих за обављање пољопривредних активности.
17

18

Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у
шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.).

Домаћи и страни.
Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих пољопривред–
них газдинстава која се укључују у саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним предавањима и кроз
повремене посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.
19
20
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Овај програм објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
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користе се у складу са финансијским планом
Градске управе за локални економски развој који
доноси Градоначелник.
Члан 4.
Право на подстицајна средстава остварује
се на основу објављеног конкурса.
Одлуку о расписивању конкурса доноси
Комисија за доделу подстицајних средстава у
пољопривреди (у даљем тексту: Комисија).
Конкурс се објављује
средствима јавног информисања.

118.
На основу члана 63. Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“, бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја за подручје
територије града Чачка за 2018. годину бр. 0654/2018-I од 22. 23. и 26. марта 2018. године,
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У
ПОЉОПРИВРЕДИ У 2018. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин
коришћења
подстицајних
средстава
у
пољопривреди у 2018. години.
Члан 2.
Средства
за
подстицање
развоја
пољопривреде (у даљем тексту: средства) користе
се за:
- финансијску подршку пољопривредним
произвођачима у покретању, обнављању и
унапређењу пољопривредне производње, у циљу
осавремењавања
технологије
производње
пољопривредних произвођача и прилагођавања
стандарда и квалитета тржишту ЕУ,
- друге сврхе у складу са овом Одлуком.
Члан 3.
Средства за остваривање циљева из члана
2. ове Одлуке обезбеђују се у буџету града Чачка и

у

локалним

Члан 5.
Комисију образује Градоначелник.
Комисију чине председник и шест (6)
чланова, од којих су председник и три (3) члана из
реда одборника и три (3) члана из реда истакнутих
стручњака пољопривредне производње.
Комисија доноси Пословник о свом раду.
Члан 6.
Комисија је дужна да подноси годишњи
извештај о ефектима доделе подстицајних средс–
тава Скупштини града Чачка.
Члан 7.
Одлуку о додели подстицајних средстава
доноси Градоначелник на предлог Комисије.
Члан 8.
Висину средстава за финансијску подршку
по једном захтеву утврђује Градоначелник на
предлог Комисије у складу са чланом 13. став 2.
ове Одлуке, а до потрошње обезбеђених средстава
за ове намене у буџету Града.
Члан 9.
Правне, административне и друге стручне
послове у реализацији ове одлуке обавља Градска
управа за локални економски развој града Чачка.
II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
Члан 10.
Корисници подстицајних средстава имају
обавезу да доставе тачне податке и веродостојне
доказе уз пријаву.
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Корисници су у обавези да наменски
употребе додељена средства о чему ће водити
рачуна Комисија у сарадњи са Градском управом
за локални економски развој.
Корисник не сме да отуђи предмет
инвестиције за коју је остварио подстицај у року
од пет година, а у случају мере Куповина
обрадивог пољопривредног земљишта у року од 20
година, од дана исплате подстицајних средстава и
у том периоду предмет инвестиције мора наменски
користити.
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Члан 13.

Финансијска подршка користиће се за:
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције
101.1.1.

Набавка
квалитетних
приплодних грла млечних
раса: говеда, оваца и коза

101.1.3.

Опрема за мужу, хлађење и
чување млека на фарми,
укључујући све елементе,
материјале и инсталације

101.1.4.

Машине и опрема за
руковање и транспорт
чврстог, полутечног и течног
стајњака (транспортери за
стајњак, уређаји за мешање
полутечног и течног
стајњака, пумпе за
пражњење резервоара,
сепаратори за полутечни и
течни стајњак, машине за
пуњење течног стајњака,
специјализоване приколице
за транспорт чврстог
стајњака укључујући и
опрему за течни и полутечни
стајњак)

101.1.5.

Машине
и
опрема
за
припрему сточне хране, за
храњење
и
напајање
животиња
(млинови
и
блендери/мешалице
за
припрему сточне хране;
опрема и дозатори за
концентровану сточну храну;
екстрактори; транспортери;
микс приколице и дозатори
за кабасту сточну храну;
хранилице; појилице; балери;
омотачи бала и комбајни за
сточну храну; косилице;
превртачи сена)

101.1.9.

Машине за примарну обраду
земљишта

101.1.10.

Машине за допунску обраду
земљишта

101.1.11.

Машине
земљишта

У случају ненаменског коришћења,
корисници подстицајних средстава су у обавези да
у целости врате додељена средства.
Члан 11.
Међусобна права и обавезе града Чачка и
корисника подстицајних средстава уређују се
уговором.
III УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Сектор
Млеко

Финансијска подршка пољопривредним
произвођачима у покретању, обнављању и
унапређењу пољопривредне производње, у
циљу осавремењавања технологије производње
пољопривредних произвођача и прилагођа–
вања стандарда и квалитета тржишту ЕУ
Члан 12.
Право на финансијску подршку имају
пољопривредни произвођачи и чланови њиховог
домаћинства који се баве пољопривредном
производњом под условом да:
- је пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава
са
активним статусом у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра
пољопривредних газдинстава,
- су носиоци пољопривредног газдинства
са пребивалиштем на територији града Чачка,
уписани у регистар пољопривредних газдинстава
по основу права својине односно закупа
пољопривредног земљишта које се налази на
територији града Чачка и који се баве
пољопривредном производњом.

за

ђубрење
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101.1.12.

Машине за сетву

101.1.13.

Машине за заштиту биља

101.1.14.

Машине за убирање односно
скидање усева

101.1.15.

Машине за транспорт

101.1.17.

Машине
и
опрема
наводњавање усева
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101.2.10.

Машине за примарну обраду
земљишта

101.2.11.

Машине за допунску обраду
земљишта

101.2.12.

Машине за ђубрење
земљишта
Машине за сетву

101.2.13.
за

Машине за заштиту биља
101.2.14

101.2.1.

101.2.3.

Сектор
Месо

101.2.5.

Набавку
квалитетних
приплодних грла говеда,
оваца и коза и које се користе
за производњу меса
Машине
и
опрема
за
руковање
и
транспорт
чврстог, полутечног и течног
стајњака (транспортери за
стајњак; уређаји за мешање
полутечног
и
течног
стајњака; пумпе за пражњење
резервоара; сепаратори за
полутечни и течни стајњак;
машине за пуњење течног
стајњака;
специјализована
опрема за транспорт чврстог
стајњака,
полутечног
и
течног стајњака, резервоари
за
течни
стајњак,
специјализоване приколице
за
транспорт
чврстог/полутечног/течног
стајњака, са одговарајућом
опремом), укључујући и
пратећу опрему за полутечни
и течни стајњак)
Машине
и
опрема
за
складиштење и припрему
сточне хране, за храњење и
појење животиња (млинови и
блендери/мешалице
за
припрему сточне хране;
опрема и дозатори за
концентровану сточну храну;
екстрактори; транспортери;
микс приколице и дозатори
за кабасту сточну храну;
хранилице; појилице; балери;
омотачи бала и комбајни за
сточну храну; превртачи
сена, итд.)

101.2.15

Машине за убирање односно
скидање усева
Машине за транспорт

101.2.16

101.2.18
Сектор
производње
к. јаја

101.3.1

101.4.1.

101.4.2.

101.4.3.
Сектор
Воће,
грожђе,
поврће и
цвеће

101.4.6.

101.4.8.

101.4.10.

101.4.12.

101.4.13.

Машине и опрема за
наводњавање усева
Набавка опреме за
живинарске фарме за
производњу јаја
Подизање нових
вишегодишњих засада
воћака (куповина садница са
или без наслона)
Подизање и опремање
пластеника за производњу
поврћа, воћа, цвећа и
расадничку производњу
Подизање, набавка и
опремање система
противградне заштите у
воћњацима и
вишегодишњим засадима
Набавка опреме и уређаја за
додатно осветљење и
засењивање биљака при
производњи у заштићеном
простору
Набавка опреме и уређаја за
сетву, садњу и мулчирање
(са фолијом)
Набавка опреме и уређаја за
заштиту биља и
стерилизацију земљишта и
супстрата при производњи у
заштићеном простору
Набавка бокс палета за
транспорт и складиштење
производа
Набавка опреме-линија за
чишћење и прање производа
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101.4.14.

101.4.15.

101.4.16.

101.4.18.
101.4.19.
101.4.20.
101.4.21.
101.4.22.
101.4.23.
101.4.24.
101.4.25.
101.4.26.
101.4.28.
101.5.1.
101.5.2.
Сектор

101.5.3.

Остали
усеви

101.5.4.
101.5.5.
101.5.6.
101.5.7.
101.5.8.
101.5.10.

Сектор
пчеларство

101.6.2.
101.6.3.

201.3.2

201.3.4

304.4.

304.5.1.1.
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Набавка опреме-линија за
бербу, сортирање и
калибрирање производа
Набавка опреме-линија за
паковање и обележавање
производа
Набавка опреме за
орезивање, дробљење,
сечење и уклањање остатака
након резидбе воћних врста
Опрема/механизација за
заштиту од мраза
Машине за примарну обраду
земљишта
Машине за допунску обраду
земљишта
Машине за ђубрење
земљишта
Машине за сетву
Машине за садњу
Машине за заштиту биља
Машине за убирање односно
скидање усева
Машине за транспорт
Машине, уређаји и опрема за
наводњавање усева
Машине за примарну обраду
земљишта
Машине за допунску обраду
земљишта
Машине за ђубрење
земљишта
Машине за сетву
Машине за садњу
Машине за заштиту биља
Машине за убирање односно
скидање усева
Машине за транспорт
Машине и опрема за
наводњавање усева
Набавка опреме за
пчеларство
Набавка приколица за
транспорт пчелињих
друштава
Контрола и сертификација
(плаћања везана за трошкове
ка сертификационим
организацијама
Друге инвестиције које се
односе на органску
производњу а део су свих
осталих мера руралног
развоја
Подршка за увођење система
квалитета (ИСО 22000,
Глобал Гап)
Набавка опреме за
узорковање, пријем,
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304.5.3.1.

304.5.3.2.

304.5.3.3.

304.5.3.4.

304.5.3.5.

304.5.6.1.

304.5.6.2.

601.1.
602.2

прераду, пуњење и паковање
млека и производа од млека
Набавка опреме и уређаја за
сушење воћа, поврћа и
грожђа, као и њихових
производа
Набавка опреме и уређаја за
замрзавање воћа и поврћа,
као и њихових производа
Набавка опреме и уређаја за
бланширање, пастеризацију
и стерилизацију производа
Набавка опреме за пријем
воћа, поврћа и грожђа, као и
прераду, пуњење и паковање
њихових производа
Набавка опреме за
производњу вина, ракија и
других алкохолних пића, као
и опреме за дегустационе
сале
Набавка опреме и уређаја за
прераду пчелињих
производа
Набавка опреме и уређаја за
паковање и складиштење
пчелињих производа
Куповина обрадивог
пољопривредног земљишта
Нaбавка хране и
ветеринарске услуге за
остављену женску телад

За све инвестиције интезитет помоћи је
50% од вредности инвестиције, осим за
инвестицију Куповина обрадивог пољопривредног
земљишта где је интензитет помоћи 30% и за
инвестиције везане за органску производњу
(Контрола и сертификација плаћања везана за
трошкове ка сертификационим организацијама и
Друге инвестиције које се односе на органску
производњу, а део су свих осталих мера руралног
развоја) где је интензитет помоћи 70%.
Минимална висина инвестиције за коју се
тражи финансијска подршка мора бити 20.000,00
динара.
Члан 14.
Подстицајна средства користиће се као
директна, бесповратна подстицајна средства
усмерена
искључиво
на
регистрована
пољопривредна газдинства.
Износ подстицајних средстава не може да
буде већи од 500.000,00 динара по једном
регистрованом пољопривредном газдинству, а за
инвестицију
Куповина
обрадивог
пољопривредног земљишта износ подстицајних
средстава не може бити већи од 300.000 динара. по
једном
регистрованом
пољопривредном
газдинству.
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За подстицајна средства се може
конкурисати само једном у току године,
подстицаји се могу остварити до максималног
износа од 500.000 по једној инвестицији, а
инвестиције се могу комбиновати до максималног
износа од 500.000 динара само у оквиру једног
сектора (воћарство, сектор млека, сектор
прераде...), а инвестиције Куповина обрадивог
пољопривредног земљишта и Нaбавка хране и
ветеринарске услуге за остављену женску телад
могу се комбиновати са било којом другом
инвестицијом до максималног износа. Услов за
коришћење поред других критеријума који ће бити
наведени у конкурсној документацији је да
подносилац захтева нема неизмирених обавеза
према буџету града Чачка у моменту подношења
захтева.
Пољопривредни произвођачи који су
остварили право на коришћење подстицајних
средстава у пољопривреди у 2017. години немају
право на коришћење подстицајних средстава у
2018. години, осим оних који конкуришу за
набавку опреме за наводњавање, противградних
мрежа са пратећом опремом, опрему за складишне
просторе (опрема за хлађење и замрзавање),
системе за загревање заштићених простора врелом
водом (пластеници и стакленици), опреме за
сушење воћа, грожђа и поврћа, набавке хране и
ветеринарске услуге за остављену женску телад и
куповину обрадивог пољопривредног земљишта, и
за ове мере могу да остваре право на подстицаје и
у 2018. години.
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- попуњен конкурсни образац са обавезним
потписом подносиоца,
- доказ о начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (уговор о закупу
пољопривредног земљишта закључен на период од
најмање 5 година или биљна структура),
- потврда о регистрацији
газдинства (активан статус),

пољопривредног

- потврда надлежних пореских органа да је
подносилац пријаве измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине,
- потписана изјава подносиоца захтева да за исту
инвестицију неће конкурисати код другог
корисника јавних средстава дата под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу и
оверена пред органом надлежним за оверу.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Члан 15.
Након закључења уговора о додели
подстицајних
средстава
у
пољопривреди,
пољопривредни
произвођачи
приступају
реализацији активности приказаних у конкурсном
обрасцу које прати финансијска документација од
тог периода реализације.
Члан 16.
Конкурс зa финансијску подршку садржи:
-

услове за доделу средстава,
доказе који се прилажу уз захтев,
рок за подношење захтева,
рок до када ће учесници конкурса бити
обавештени о резултатима конкурса,

- друге податке и доказе од значаја за остваривање
права на финансијску подршку у складу са овом
Одлуком.
Члан 17.
Пријава на конкурс се подноси Комисији.
Уз пријаву се подноси:

119.
На основу члана 63. Статута града Чачка
(,,Сл. лист града Чачка“ бр 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 22.23. и 26. марта 2018. године, донела је
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ
И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА,
ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О
РЕАДМИСИЈИ И МИГРАНАТА У ПОТРЕБИ
БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА И
ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. – 2021.
ГОДИНЕ
1. УВОД
Грађани Чачка одувек су показивали висок
ниво солидарности и хуманости и излазили у
сусрет онима којима је била потребна помоћ. Тако
је било и деведесетих година двадесетог века,када
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је наша општина збринула избегла и прогнана
лица из република бивше СФРЈ и после
бомбардовања и егзодуса са Косова и Метохије,
када је збринула расељена лица. Део породица
напустиле су територију наше општине, а један
број се интегрисао у локалну заједницу чиме су
постали наши пуноправни суграђани.
Кроз разне видове донација и учешћем
сопственим средствима, Град свесрдно помаже
овим лицима у стварању што бољих услова за
живот, кроз доделу пакета грађевинског
материјала, економско оснаживање породице,
доделу пакета за обављање доходовних
активности, заједничке акције са донаторима.
Последњих година се Република Србија
налази на траси миграната из блискоисточних
земаља: Сирије, Ирака, Ирана, Авганистана, који
покушавају да преко наше земље имигрирају у
Европску унију. Појединци су одлучили да
затраже азил у нашој земљи, неки од њих остали у
колективним центрима широм Србије у
ишчекивању жељеног исељења у земље Европе. И
ови људи налазе се у стању социјалне потребе. И
њима треба помоћи, збринути их. Иако се наш град
не налази на балканској миграционој рути, свакако
се морају предузети све мере у циљу промоције
хуманости и толеранције међу становништвом и
одржавања спремности и капацитета локалне
самоуправе да у стању ако се укаже потреба делује
пре свега да заштити најрањивије категорије као
што су деца, стари и болесни. Није занемарљива и
безбедоносна процена ситуације која налаже
посебан опрез и заједничке акције свих умрежених
институција и цивилних организација од значаја у
циљу праћења и прецизног евидентирања и
провере свих лица у циљу заштите миграната,
посебно од негативних појава кријумчарења људи
и сваког вида злоупотребе рањивих група, тако и
опште сигурности.
Град Чачак остаће гарант безбедности и
сигурности сваком човеку, становнику или
посетиоцу, без обзира на боју коже, националну,
верску или другу припадност, односно
опредељење.
У граду Чачку у протеклом периоду,
регистровано је 5.071 избеглих лица и 1276
прогнаних лица што је укупно 6347 лицa, као и
2617 интерно расељених лица са Косова и
Метохије, да би до данас овај број, било одласком
у трећу земљу или добровољном репатријацијом
(повратком у земљу предходног пребивалишта),
као и највећим делом трајном интеграцијом на
подручју града Чачка био знатно смањен.
У овом документу под процесом Локалног
акционог плана за унапређење положаја избеглих
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и интерно расељених лица, повратника по основу
Споразума о реадмисији и миграната у потреби без
утврђеног статуса и тражилаца азила у граду Чачку
представља план акције за унапређење положаја
избеглица, интерно расељених лица, повратника
по споразуму о реадмисији, тражилаца азила и
миграната у потреби без утврђеног статуса. У
оквиру овог документа, под избеглим и интерно
расељеним лицима подразумевају се сва лица која
су била изложена присилном напуштању својих
домова и расељавању, због рата на простору
бивших
југословенских
република
и
бомбардовања Косова и Метохије, укључујући и
она лица која су у међувремену стекла статус
грађана Републике Србије, али и даље имају
нерешене егзистенцијалне проблеме настале у
току избегличког статуса.
Према Конвенцији УН о статусу избеглице
(1951) избеглица је особа која из основаног страха
да ће бити прогоњена због своје расе, националне
припадности, припадности одређеној друштвеној
групи или због политичког уверења, напустила
своју државу и не може, или због поменутог страха
не жели да се у њу врати. Појам избеглице је
Протоколом из 1967. године проширен и на особе
које су биле изложене ратним страдањима или
другим облицима насиља и зато одлучиле или биле
принуђене да напусте своју државу.
Статус избеглице у Републици Србији,
Комесаријат за избеглице и миграције признаје у
складу са Законом о избеглицама („Службени
гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”,
број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број
30/10).
Интерно расељена лица су лица која су
биле присиљена да напусте своје домове, али су
остале у границама своје државе. Разлози због
којих су били присиљени да напусте своје домове
могу бити различити: рат, насиље, угрожавање
људских права, политички прогон или природне
катастрофе (земљотрес, поплава и сл.). Зато што се
налазе у границама своје земље, могућности
њихове међународне заштите су ограничене. Иако
их, за разлику од избеглица, не штити Специјална
конвенција УН, и даље их штите национални
закони, међународно хуманитарно право и
међународни правни aкти у области људских
права.
Повратници по Споразуму о реадмисији
су лица која су добровољно или присилно враћена
из држава у којима су неосновано боравила
(одбијен захтев за азил, истекла виза) у земље
порекла, на основу потписаног споразума о
реадмисији између Европске заједнице и
Републике Србије.
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Споразумом између Републике Србије и
Европске уније о реадмисији лица која незаконито
бораве који је ступио на снагу 01. јануара 2008.
године, уговорне стране су регулисале процедуру
повратка особа које не испуњавају или више не
испуњавају услове за улазак или боравак на
територији државе уговорнице.
Спречавање нелегалних миграција и
прихват и интеграција повратника по основу
Споразума о реадмисији су један од услова за
стављање Републике Србије на Белу шенген листу.
У циљу испуњавања својих обавеза Влада
Републике Србије усвојила је Стратегију
реинтеграције повратника по онову Споразума о
реадмисији
13. фебруара
2009. године,
(„Службени гласник РС“, број 15/09). Усвојен је и
Акциони план за спровођење Стратегије
реинтеграције повратника по основу Споразума о
реадмисији за период 2009. и 2010. године.
Тражиоци азила су лица која поднесу
захтев за азил на територији Републике Србије, а о
чијем захтеву није донета коначна одлука. То
значи да су та лица у складу са важећом законском
регулативом, на територији Републике Србије
затражила неки од видова међународне заштите на
законом прописан начин. У складу са одредбама
Закона које се односе на смештај и обезбеђивање
основних животних услова за лица која траже азил
Влада Републике Србије оснива центре у којима
они бораве и у буџету обезбеђује средства за
функционисање центара.
Мигранти у потреби без утврђеног статуса
су на територију Републике Србије ушли из
суседних земаља, а пореклом су из ратом
захваћених подручја Блиског Истока и Африке. У
складу са појачаним приливом миграната, Влада
Републике Србије је 18. јуна 2015.године, основала
Радну групу за решавање проблема мешовитих
миграционих токова коју чине министри пет
ресорних
министарстава,
укључујући
представника Комесаријата за избеглице и
миграције. Радна група је формирана са задатком
да прaти, aнaлизирa и рaзмaтрa питaњa мeшoвитих
мигрaциoних тoкoвa у Рeпублици Србиjи сa
пoсeбним oсвртoм нa прoблeмe у oвoj oблaсти, дaje
aнaлизe стaњa и прeдлoгe мeрa зa рeшaвaњe
уoчeних прoблeмa и усклaђивaњe стaвoвa
нaдлeжних
држaвних
oргaнa
и
других
oргaнизaциja и институциja кoje сe бaвe питaњeм
мeшoвитих мигрaциoних тoкoвa.
Локални акциони план за унапређење
положаја избеглих, интерно расељених лица,
повратника по основу Споразума о реадмисији
(ЛАП) у граду Чачку, настао је као резултат
учешћа града у пројекту „Јачање капацитета

27. март 2018. године

институцијама Републике Србије за управљање
миграцијама и реинтеграцијама повратника“
(СВММ пројекат). Пројекат је финансирала
Европска Унија, а реализовала Међународна
организација за миграције (IOM). Корисници
пројекта су институције Владе Републике Србије
које су надлежне за избегла, интерно расељена
лица,повратнике: Комесаријат за избеглице и
миграције Републике Србије, Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, Републички
завод за статистику, као и друга надлежна
министарства,
општинска
повереништва/повереници, центри за социјални
рад, чланови Савета за миграције и други
релевантни представници локалне самоуправе.
Стратешки оквир ЛАП-а одређен је у
складу са политиком и правцима деловања
дефинисаним у Националној стратегији за
решавање питања избеглих и интерно расељених
лица и другим националним стратешким
документима, значајним за ову област. Ради
ефикасније реализације циљева, овај пројекат
узима у обзир постојеће пројекте изградње
капацитета на локалном нивоу, посебно оне из
области социјалне, економске и стамбене
политике.
Креирање и спровођење ЛАП-а за
унапређење
положаја
избеглих,
интерно
расељених лица, повратника по основу споразума
о реадмисији, тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса овде се третира као
део ширег механизма смањења сиромаштва и
социјалне укључености осетљивих друштвених
група.
Локални акциони план за унапређење
положаја
избеглица,
интерно
расељених
лица,повратника по основу споразума о
реадмисији, тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса доноси се за период
од четири (4) године од 2018. – 2021. године.
Процес израде ЛАП-а града Чачка, за
унапређење
положаја
избеглих,
интерно
расељених лица, повратника, тражилаца азила и
миграната у потреби без утврђеног статуса у граду
Чачку заснован је на интерактивном приступу чије
су основне методолошке карактеристике:

Локални - спроведен у локалној
заједници и уважава локалне специфичности;

Партиципативан – у изради су
укључени различити, битни актери процеса
друштвено организоване подршке избеглим,
интерно расељеним лицима,повратницима по
основу Споразума о реадмисији, тражиоцима
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азила и мигрантима у потреби без утврђеног
статуса у локалној зједници;

5) Марина Милошевић,
здравља Чачак, члан


Утемељен
на
реалним
основама,
расположивим ресурсима и потребама за
унапређење
положаја
избеглих,
интерно
расељених лица, повратника по основу Споразума
о реадмисији, тражиоцима азила и мигрантима у
потреби без утврђеног статуса;

6) Биљана Давидовић, представник Црвеног
крста Чачак, члан


Прилагођен ситуацији у локалној
заједници, актерима и позитивним променама
којима се тежи;

Користи савремене методе планирања и
анализе свих важних елемената потребних за
доношење одлука;

Подстиче одговоран однос различитих
друштвених актера у локалној заједници
Учесници у процесу израде локалног акционог
плана за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица,повратника по основу
споразума о реадмисији и миграната у потреби
без утврђеног статуса и тражилаца азила у
граду Чачку
Израда Локалног акционог плана урађена
је уз стручну помоћ и подршку Комесаријата за
избеглице и миграције а у оквиру пројекта „Јачање
капацитета и пружање помоћи у решавању
избегличке кризе“ који финансира Амбасада
Данске у Србији а спроводи Danish Refugee
Council Serbia/ Дански савет за избеглице у
сарадњи са Комесаријатом за избеглице и
миграције Републике Србије. Општи циљ пројекта
је подршка Републици Србији у јачању капацитета
за управљање миграцијама.
Решењем градоначелника града Чачка бр.
020-61/15-II од 4.септембра 2015. године и 29.
августа 2016. године, образован је Савет за
миграције града Чачка кога чине представници
органа града Чачка, Центра за социјални рад,
Црвеног
крста,
Националне
службе
за
запошљавање, Дома здравља Чачак и Полицијске
управе, у саставу:
1) Игор Трифуновић, председник Скупштине
града Чачка, председник
2) Марија Војводић, представник Центра за
социјални рад града Чачка, члан
3) Дубравка
Аксентијевић,
Полицијске управе Чачак,члан

представник

4) Данијела Шутић, представник НСЗ - Филијала
Чачак, члан

представник

Дома

7) Снежана Радовановић, повереник
избеглице и миграције града Чачка, члан.

за

Задатак Савета је да обавља послове који
се односе на праћење и извештавање Комесаријата
о миграцијама на територији града Чачка,
предлаже програме, мере и планове, активности
које треба предузети ради ефикасног управљања
на територији града Чачка и друге послове у
области управљања миграцијама, у складу са
законом. Савет на захтев Комесаријата, доставља
Комесаријату извештај о предузетим мерама и
другим питањима из области управљања
миграцијама на територији града Чачка.
На
изради
овог
документа,
у
консултативном (припремном) процесу, највећи
допринос смо имали од потенцијалних корисника
будућих програма и пројеката – избеглих, интерно
расељених лица у приватном смештају у граду
Чачку, као и искуства других општина у раду са
мигрантима. Значајан допринос су дали и други
актери.
Посебну
захвалност
изражавамо
Комесаријату за избеглице Републике Србије на
стручној помоћи приликом израде Локалног
акционог плана.
2. САЖЕТАК ЛАП-А
Локални акциони план за унапређење
положаја избеглих, интерно расељених лица,
повратника по Споразуму о реадмисији,
тражилаца азила и миграната у потреби без
утврђеног статуса града Чачка за период од 2018.
до 2021. године је стратешки документ града
Чачка заснован на свеобухватној анализи
ситуације који изражава дугорочно опредељење
локалне самоуправе да побољша услове становања
и живота, као и могућности за трајну интеграцију
избеглих, интерно расељених лица, повратника по
основу Споразума о реадмисији у локалну
заједницу и развијања свести код домицилног
становништва о положају миграната и њиховим
потребама. Према подацима Комесаријата за
избеглице у протеклом периоду, регистровано је
5.071 избеглих лица и 1276 прогнаних, као и 2617
интерно расељених лица.
Овим документом се утврђују општи и
специфични циљеви везани за решавање проблема
избеглих, интерно расељених лица, повратника,
тражилаца азила и миграната у потреби без
утврђеног статуса.
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Полазећи од анализе потреба избеглица,
интерно расељених лица, повратника по
Споразуму о реадмисији, тражилаца азила и
миграната у потреби без утврђеног статуса на
територији града Чачка, а у складу са националним
стратешким опредељењима дефинисан је један
Општи циљ.
Општи циљ Локалног акционог плана за
унапређење положаја интерно расељених лица je:
Побољшати социјално - материјални
положај избеглица, интерно расељених лица и
повратника по Споразуму о реадмисији на
територији града Чачка решавањем њихових
стамбених потреба и подстицањем економског
оснаживања, као и обезбедити предуслове за
решавање
проблема
миграната
јачањем
капацитета локалне самоуправе и промовисањем
толеранције према тражиоцима азила и
мигрантима у потреби без утврђеног статуса.
У оквиру овако постављеног општег циља,
овим ЛАП-ом, утврђују се следећи специфични
циљеви:
Специфичан циљ 1: У периоду од 2018. до
2021. године у складу са мерама демографске
политике града Чачка стамбено збринути најмање
10 породица најугроженијих избеглих, интерно
расељених лица кроз програм ,,Откупа кућа са
окућницом“
Специфични циљ 2: У периоду од 2018. до
2021. године стамбено збринути најмање 20
породица избеглих, интерно расељених лица
доделом пакета грађевинског материјала за
завршетак започетих стамбених објеката или
адаптацију постојећих неусловних објеката
Специфични циљ 3: У периоду од 2018. до
2021. године стамбено збринути најмање 4
породице избеглих, интерно расељених лица кроз
програм доделе монтажних кућа (на сопственим
плацевима)
Специфични циљ 4: У периоду од 2018. до
2021. године економски оснажити најмање 20
породица избеглих, интерно расељених лица кроз
програм самозапошљавања, односно путем доделе
средства за доходовне активности у (алату,
машинама, механизацији, опреми, пољопривреди
и сл.)
Специфични циљ 5: У периоду од 2018. до
2021. године, створити услове за јачање
толеранције и разумевање потреба тражилаца
азила и миграната у потреби без утврђеног статуса
унапређењем квалитета живота у локалној
заједници побољшањем комуналних услуга,
опремањем простора за здравствене, едукативне,
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културно- уметничке и друге услуге, опремањем
дечијих и спортских игралишта
Специфични циљ 6: У периоду од 2018. до
2021.
године,
омогућити
континуирано
спровођење активности усмерених на разумевање
културолошких различитости између тражилаца
азила и/или миграната у потреби без утврђеног
статуса и примајуће средине развојем дијалога и
организовањем тематских радионица, округлих
столова и других активности усмерених ка
отклањању предрасуда и бољем разумевању
њихових потреба ,
Специфични циљ 7: У периоду од 2018. до
2021. године, омогућити јачање капацитета
институција локалне самоуправе у управљању
миграцијама кроз обуку кадрова за израду
пројектних предлога у циљу обезбеђивања
средстава намењених мигрантима.
Локални акциони план за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица,
повратника по основу Споразума о реадмисији,
миграната у потреби без утврђеног статуса и
тражилаца азила у граду Чачку, за период 2018 2021.године, има предвиђене аранжмане за
имплементацију, праћење (мониторинг) и
оцењивање успешности (евалуација).
Процењено је да ће за реализацију ЛАП-ом
утврђених
циљева
и
задатака
током
четворогодишњег периода имплементације бити
потребна средства у износу од око 10% вредности
пројекта.
Поглавље 1
ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ ЧАЧКУ
Град Чачак се налази у средишњем делу
централне Србије у Моравичком округу, 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 Шумадинског округа, а на
југоистоку је град Краљево који припада Рашком
округу.
Моравички округ поред града Чачка,
обухвата и општине Горњи Милановац, Лучани и
Ивањицу.
Смештен највећим делом у западном
Поморављу, град Чачак чини везу између
заталасаног побрђа Шумадије на северу и брдско планинских области унутрашњих Динарида на
југу. 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
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планине се благо и таласасто спуштају према
чачанској котлини, граду Чачку и току Западне
Мораве.
Територија града заузима површину од 636
km2 и у погледу рељефа може се поделити на:
• Чачанску котлину
висином од 200 m до 300 m

са

надморском

Локална привреда
Број
предузећа

(привредна друштва и предузетници,
односно и правна и физичка лица која
обављају неку делатност на територији
града) 6.218-2016. година АПР

Величина
предузећа

98,63% микро и малих, 1,14% средњих,
0,23% великих

• Брежуљкасто-брдски предео од 300 m до
500 m надморске висине
• Планински предео од 300 m до 985 m
надморске висине. 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.
По водним ресурсима град Чачак је
свакако међу првим у Србији. Њено водно
богатство је значајно и разноврсно. Чине га
површински водотоци – реке, подземне воде,
обични и термо – минерални извори. Најзначајнији
су: Морава, Дичина и Чемерница. Водно богатство
и његову разноврсност на градском подручју
употпуњују воде термоминералних извора.
Најзначајније су воде Овчар Бање,Слатинске бање
и Бање Горња Трепча, које се јављају у виду више
извора.

Доминантне
гране
привреде

Унипромет д.о.о. Чачак
Предузеће АУТОЧАЧАК д.о.о. Чачак
ATENIC-COMMERCE д.о.о. Чачак
НТ-Болеро д.о.о. Чачак
Највеће
домаће
компаније

Аквапан инжењеринг доо Вранићи
УТП Морава д.о.о. Чачак
Спонит д.о.о. Чачак
Принципал дуо д.о.о. Чачак
Фра Алат за унутрашњи навој д.о.о.
Чачак
Фра Алат за обраду рупе д.о.о. Чачак
P.S. FASHION DESIGN д.о.о. Чачак

Чачак има добар географско-саобраћајни
положај. Кроз Чачак пролази главна саобраћајница
за Ужице и даље до Црногорског приморја,
излазом на Ибарску магистралу.

Према попису из 2011. године на
територији града Чачка има 115.337 становника,
који живе у 38.749 домаћинстава. Градског
становништва има 73.331 односно 63,58% а
сеоског 42.006 или 36,42%.

Пољопривреда, прехрамбена индустрија,
металопрерада, дрвна индустрија, рeзних
алата за обраду мeтала, нeмeтала и
дрвeта, прозвода хeмијскe индустријe,
тeрмотeхничких урeђаја, дрвeнe, мeталнe
и комбинованe столаријe, дeлова и
прибора за фармацeутску индустрију и
производа за мeдицинскe потрeбe,
прeрада шумских и пољоприврeдних
производа и сл.

Компанија Слобода а.д. Чачак

Добар
георгафски
положај
Чачка,
омогућио је и добру саобраћајну комуникацију.
Кроз Чачак пролази главна саобраћајница која
излази на Ибарску магистралу. Кроз Чачак
пролази и железничка пруга Београд-Бар.

Чачак
је
природни,
привредни,
саобраћајни и културни центар Моравичког
округа.
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IMMOFINANY Group – Retail park
STOP.SHOP (DIS, TAKKO, C&A, LILY,
ĐAK, DEICHMANN, LC WAIKIKI)
AGROKOR KONCERN – Roda, Idea
Најважнији
страни
инвеститори

Kompanija Delhaize Srbija – Tempo, Maxi
Halkbank a.d.
Kavim Public Transportation International
Strabag Societas Evropea –Putevi a.d.
Čačak
Вапексд.о.о., Коњевићи, Чачак
SurTec д.о.о. Чачак

Привреда града Чачка
Чачак јe административни, приврeдни и
културни цeнтар Моравичког управног округа. По
Урeдби Владe Рeпубликe Србијe о утврђивању
јeдинствeнe листe развијeности рeгиона и
јeдиница локалнe самоуправe, Чачак спада у
најразвијeнијe локалнe самоуправe у Србији.

Привредна структура
Основна карактеристика привреде Чачка је
развијено приватно предузетништво (99,7% свих
предузећа у граду чини сектор микро, малих и
средњих
предузећа).
Чачанску
привреду
карактерише заступљеност свих привредних
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делатности. Оно што обележава пословање ових
предузећа
и
предузетника
су
висока
флексибилност, иновативност и отвореност за
сарадњу.
Привреда Чачка је разнолика, а њену
структуру чине, осим пољопривредне производње
и: производња папира, резних алата за обраду
метала, неметала и дрвета, производа 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.
Економија

Број регистрованих запослених*

33.263 (2017)

Регистровани запослени* у
односу на број становника (у %)

29,55 (2017)

Број регистрованих незапослених

8.450 (2017)

Становништво према економској активности
2011.
Жене

Мушкарци

Обављају занимање

16.921

22.446

Незапослени

4.673

5.131

Деца млађа од 15 година

7.800

8.405

Пензионери

14.943

10.876

114

452

5.128

4.539

Економски активни

Економски неактивни

Лица са приходима од
имовине
Ученици/студенти (15 и
више година)
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Индустрија

Чачак јe град са традицијом у
индустријској производњи. Чачанску приврeду
карактeришe
широк
спeктар
приврeдних
дeлатности, а индустрија заузима значајно мeсто.
Заступљeн јe широк спeктар индустријских
производа из области мeталопрeрадe и прeрадe
нeмeтала, прeхрамбeнe индустријe, тeкстилнe
индустријe, робe широкe потрошњe. На подручју
града Чачка намeнска индустрија компанијe
„Слобода“ заузима значајно мeсто, како по броју
запослeних радника, тако и по извозним
рeзултатима.
Индустрија тeкстила, кожe и обућe јe
заступљeна у приврeди Чачка. За сада су то
послови вршeња услуга, али јe свe вишe прeдузeћа
која порeд услужних послова извозe својe
производe. Најзаступљeнија јe конфeкција за
младe, жeнска конфeкција, заштитна опрeма, вeз и
остала фина израда.
Значајан број чачанских малих и срeдњих
прeдузeћа сe бави прeрадом дрвeта. Дрвна
индустрија има традицију у чачанском крају.
Условљeна јe набавком сировина којe долазe са
других тeриторија, јeр јe ниска заступљeност шума
у Чачку (24% тeриторијe припада шумама) и низак
квалитeт дрвeта.
Прeрада пољоприврeдних производа и
прeхрамбeна индустрија заузимају значајно мeсто
по броју приврeдних субјeката рeгистрованих за
ову врсту дeлатности. У овој области постојала су
прeдузeћа за прeраду кромпира, шумских плодова,
слада, јаких алкохолних пића, пива као и из
области жито-млинскe и пeкарскe производњe.
Трeнутно, у Чачку постојe силоси за прихват
житарица који нису у потпуности искоришћeни
(Прeдузeћe „Житопромeт“ Чачак). Такођe, сада
постоји вeлики број малих пeкара, кланица и
организација којe сe бавe откупом и
складиштeњeм пољоприврeдних производа.
Пољопривреда, лов и шумарство

Лица која обављају само
кућне послове у свом
домаћинству

7.628

1.019

Остала неактивна лица

2.135

3.127

Укупно

59.342

55.995

Тeриторија града Чачка, прeма подацима
пописа пољопривреде из 2012. године, (Извор
Рeпублички завод за статистику), заузима
површину од 63.600 ha, од чeга пољоприврeднe
површинe чинe 44.065 hа. Њивe и баштe заузимају
површину од 23.525 hа (53,39%), воћњаци 5.474 hа

27. март 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

(12,42%), виногради 351 hа (0,8%), ливадe 5.493 hа
(12,46%) и пашњаци 4.806 hа (10,91%). По броју
ангажованих у различитим пољоприврeдним
дeлатностима, пољоприврeда јe примарна
приврeдна грана. Тeшко јe утврдити тачан број
становништва чија јe основна дeлатност
пољоприврeда, јeр јe за многe пољоприврeда само
додатна дeлатност. Прeтпоставља сe да на
тeриторији Чачка око 40% становништва своју
матeријалну eгзистeнцију заснива на производњи
и продаји пољоприврeдних производа. Основна
карактeристика пољоприврeднe производњe јe да
јe организована на малим посeдима.
Чачански крај има повољнe условe за
развој пољоприврeднe производњe и туризма на
сeлу. Погодан гeографски положај, осунчаност
пространих планина и плодна котлина Западнe
Моравe, допринeли су развоју различитих грана
пољоприврeдe. Чачански крај има традицију у
развоју воћарства, сточарства, повртарства и
воћно-садног матeријала, што прeдставља добру
подлогу за даља улагања у развој пољоприврeдe.
Брдски прeдeли познати су по засадима шљивe,
јабукe, кајсијe, крушкe, брeсквe, трeшњe, док јe у
плодној
моравској
котлини
заступљeна
производња поврћа на отворeном пољу: купус,
паприка, кромпир, краставци, као и производња у
затворeном простору.

Страна 363 – Број 6

СТАНОВНИШТВО
Површина (у км2)

636 (2011)

Број насеља

58 (2011)

Становништво ─ процена
средином године

73.331 (2011)

Густина насељености (број
становника по км2)

127 (2011)

Развојне карактеристике града Чачка
 Врло погодан географски положај
 Високо
локација

квалитетна

урбанистичка

 Велики људски ресурси
 Просечан
проценат
становништва

образованог

 Мала
заступљеност
производње

индустријске

Предности града Чачка
 Град поред реке

Газдинства
према
величини
коришћеног пољопривредног земљишта:

 Доступност железничког саобраћаја

Чачак

hа

 Доступно грађевинско земљиште

-

 Развијен приватни сектор

Пољопривредна газдинства

Без земљишта

51

Пољопривредна
газдинства

≤ 1 ha

1.867

3.045

 Развијен туризам

< 1 ≤ 2 ha

3.934

2.652

 Квалитетно обрадиво земљиште

< 5 ≤ 10 ha

7.477

1.093

 Реке

Коришћено пољопривредно земљиште, 2012. (у ha)
Окућница

417

Оранице и баште

23.525

Воћњаци

10.299

Виногради
Остали стални засади
Ливаде и пашњаци

5.474
351
25

 Бројне шуме
 Налазиште метала и руда
Озбиљност и обим проблема са којима се
суочава популација избеглих, интерно расељених
и повратника намеће плански и фазни приступ
њиховом решавању.Ово се нарочито односи на
проблем становања који захтева значајне ресурсе.
Неопходно је планирати решавање ових проблема
кроз потпуну усклађеност програмских и
финансијских аспеката плана и уз систематско
издвајање дела средстава из локалног буџета и
планирање начина за прикупљање средстава кроз
различите пројекте код донатора.
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Решавање питања положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника је
неопходно још од процеса планирања повезати са
општим, већ дефинисаним развојним трендовима
града.

- Укупан број евидентираних лица од 1992.
до 1998. године, који су избегли са територије
бивше СФРЈ:
1. Избеглице из БиХ, Републике Хрватске
и Словеније
5071

Поглавље 2.
ПОДАЦИ
О
ИЗБЕГЛИМ,
ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА, ПОВРАТНИЦИМА
ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ
И
МИГРАНАТА
У
ПОТРЕБИ
БЕЗ
УТВРЂЕНОГ СТАТУСА

Ову констатацију најбоље потврђују
подаци са пописа избеглица из 2001. године, када
је у то време у oпштини Чачак пописано 3763
избеглих и прогнаних лица, а најдрастичнији
пример ове тврдње је задња регистрација која је
била у временском периоду од 27.11.2004. до
25.01.2005. године, на коју се одазвало 4.596 лица.
Од тог броја 2.338 избеглих лица је добило
потврду о продуженом избегличком статусу а
самим тим и нове избегличке легитимације, а за
2.258 избеглих лица укинут је избеглички статус
по службеној дужности.
Након спроведене анкете о потребама
избегличких породица на територији града Чачка
од 18.02.2015. године, одазвало се 334 избегличких
и 25 породица интерно расељених лица.

- 1996. године, попис Републичког
Комесаријата за избеглице - 5071 избеглих лица;

2617

Укупно

7688

- Према подацима поверништва за избеглице
града Чачка на дан 01.07.2017. године,
евидентирано је 193 избегла лица;
- Према подацима повереништва за
избеглице града Чачка на дан 19.06.2016.
године, евидентирано је 2580 интерно
расељених лица са Косова и Метохије;
Поред великог броја избеглих лица која су
боравила у граду Чачку што је захтевало у великој
мери ангажовање људских и материјалних ресурса
око њиховог прихвата, смештаја, материјалне
помоћи и сл. у Чачку је био стационирано 26
прихватних центара.
С циљем сагледавања социјалне структуре
избегличке популације на територији града Чачка
прикупљањем података о овој категорији
становништва на дан 01.12.2016. године дошло се
до следећих података (анкета је и даље у току):
o

да су се 34 породице избеглих лица
пријавиле за изградњу објекта за ''Закуп са
могућношћу куповине'';

o

да се 20 породица избеглих лица и 10
породица интерно расељених лица
пријавило за програм ''Откуп кућа са
окућницом'';

o

да се 10 породица избеглих лица пријавило
за програм доделе ''Монтажних кућа'' (ове
породице су власници плацева );

o

да се 20 породица избеглих лица и 25
породица интерно расељених лица
пријавило
за
доделу
грађевинског
материјала путем у сврху завршетка
започете
градње
или
адапатације
постојећих објеката;

o

да међу избеглим и интерно расељеним
лицима има велики број незапослених, што
има за последицу повећање сиромаштва;

o

да је висока старосна структура ове
популације.

Општи подаци о избеглим, интерно
расељеним лицима и повратницима по
Споразуму о реадмисији, тражиоцима азила и
мигрантимa у потреби без утврђеног статуса на
подручју града Чачка
- 1991. године, долазак првих избеглих
лица из Републике Хрватске;

2. Расељени са КиМ

- 2001. године попис Републичког
Комесаријата за избеглице – 3763 избеглих и
прогнаних лица;

Број избеглих лица након избијања ратних
дејстава на простору бивше СФРЈ од 1991. године,
имао је узлазни тренд, тако да је највећи број тих
лица био евидентиран на попису 1996. године, и
износио је 5071 избегло лице.
Коначним решавањем свог избегличког
статуса, добровољном репатријацијом, локалном
интеграцијом након добијања држављанства
(држављанства СРЈ, СЦГ и РС), одласком у треће
земље, од 1999. године, тај број почиње да се
смањује. Према подацима повереништва за
избеглице града Чачка око 1308 лица се одлучило
за повратак у земљу порекла или пак за исељење у
треће земље.
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питању
избегличка
популација
стамбено питање и незапосленост.

нерешено

Да бисмо извели одговарајуће релевантне
закључке дајемо табеларни приказ полне, старосне
и образовне структуре избегличке популације као
и њиховог радног статуса :
Приказ структуре избегличке популације

Град Чачак је уз подршку различитих –
донатора до сада реализовао бројне програме који
имају за циљ унапређење положаја избеглица и
интерно расељених лица. Неки од најважнијих
програма и пројеката до усвајања првог ЛАП-а су
следећи:
-

програм откупа сеоских домаћинстава
намењен избеглим лицима (INTERSOS, 2008.
година)

-

програм доходовнох активности намењен
избеглим и интерно расељеним лицима
(INTERSOS, 2008/09 година)

-

програм доходовних активности намењен
женама интерно-расељеним лицима (НГО
Божур)

-

програм економског оснаживања породица
избеглих и интерно расељених лица и
породица којима је престало својство избеглог
лица кроз доделу пакета за обављање
доходовних активности (КИРС)

-

програм
доделе
монтажних
кућа
најугроженијим породицама избеглих и
интерно расељених лица и породицама лица
којима је престало својство избеглог лица
(DSI)

-

програм
доделе
пакета
грађевинског
материјала породицама избеглих и интерно
расељених лица и породицама лица којима је
престало својство избеглог лица (DSI 2010. и
2012. године)

-

програм доделе доходовних активности
породицама избеглих и интерно расељених
лица и породицама лица којима је престало
својство избеглог лица (VIZIJA 2013.и 2014.
године)

-

програм доходовних активности намењен
интерно расељеним лицима (INTERSOS 2015.
године)

-

програм (UNHABITAT) изградња 96 станова
за избегла лица и лица којима је престао статус
избеглице.

-

програм Владе РС изградња станова у насељу
Обреж 2016. године (7 породица избеглих лица
или којима је тај статус престао)

-

програм
доделе
пакета
грађевинског
материјала у циљу побољшања услова
становања породицама избеглих лица и
породицама лица којима је престало својство
избеглог лица (КИРС-а, 2015 и 2016. године)

Табела 1. - Полна структура
ПОЛ

БРОЈ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА

МУШКИ

91

ЖЕНСКИ

102

УКУПНО:

193

%

Табела 2. - Старосна структура
СТАРОСТ
(ГОДИНЕ)

БРОЈ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА

%

0-6

/

/

7 – 14

27

15-18

20

19-65

97

65 И ВИШЕ

49

УКУПНО:

193

Табела 3. - Образовна структура
ШКОЛСКА
СПРЕМА

БРОЈ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА

БЕЗ ШКОЛЕ

21

НЕПОТПУНА
ОСН. ШКОЛА

27

ОСНОВНА
ШКОЛА

31

СРЕДЊА

87

ВИША

12

ВИСОКА

15

УКУПНО:

193

%

Табела 4. - Радни однос
СТАТУС
ЛИЦА

БРОЈ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА

СТУДЕНТ/
УЧЕНИК

62

ЗАПОСЛЕНИ

41

ПОВРЕМЕНО
ЗАПОСЛЕНИ

21

ПЕНЗИОНИСАНИ

21

НЕЗАПОСЛЕНИ
И ДЕЦА

48

УКУПНО:

193
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%

Као што се може закључити, на територији
града је у протеклој декади реализовано више
пројеката за економско оснаживање и помоћи у
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решавању стамбемог питања породицама избеглих
и расељених лица. Досадашња пракса је била да се
породици којој је додељен пакет грађевинског
материјала додели и помоћ у виду пакета за
економско оснаживање, уколико је та породица
била способна или је имала услове за обављање
неке од активности. Потребе избегличких и
расељеничких породица су релативно добро
процењене, с обзиром да је анкетирање њихових
потреба рађено у директном контакту са
корисницима, обиласком објеката које користе за
становање и добијањем података о искуствима у
бављењу одређеном делатношћу у претходном
периоду. Породицама је додељена помоћ
адекватна њиховим потребама, могућностима и
искуствима.
Избегла и расељена лица на територији
града Чачка
Као последица кулминације Албанског
сепаратизма од 1999. године, на Косову и
Метохији, на подручју града Чачка привремено
боравиште је нашао и већи број интерно
расељених лица. Временом се тај број смањивао
услед миграције ИРЛ ка југу Србије из опште
познатих разлога (могућност обиласка некретнина
на КиМ, лакшег контакта са родбином која није
избегла, преузимање плате оних који су били у
радном односу у јавним предузећима и сл), да би
приликом регистрације ИРЛ 2000. године било
регистровано 2617 лица. Према подацима
Комесаријата за избеглице и миграције на дан 01.
07. 2017. године број регистрованих интерно
расељених лица је 2574.
И поред низа различитих програма
подршке избеглицама и интерно расељеним
лицима који су реализовани током претходних
година на територији Чачка још увек има велики
број избеглица и интерено расељених лица који су
поред материјалног сиромаштва, суочени су и са
низом других проблема, као што су: проблеми у
приступу основним људским правима и услугама,
разним правним проблемима и психо-социјалним
проблемима услед друштвеног искључења,
маргинализације, дискриминације и др.
Када
се
говори о материјалном
сиромаштву, процене и истраживања која су
рађена и која су коришћена у изради Стратегије за
смањење сиромаштва (WFP,CES MECON 2000)
показују да је сиромаштво у наведеним
категоријама дупло веће него у укупној
популацији (око 12 % људи у укупној популацији
и око 19 % међу избеглицама и ИРЛ је на линији
или испод линије сиромаштва у Србији).
Нагли прекид (промене) социјалног,
економског и културног контекста у ком живе
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ставио их је у позицију ускраћености свих врста
ресурса: прихода, имовине, друштвених мрежа и
емотивне сигурности. Они се осећају као људи
који нигде не припадају.
Проблеми правне природе код избеглих и
интерно расељених лица су бројни, почевши од
непотпуне
документације,
немогућности
прибављања документације у земљи порекла,
имовинских права, уништеној - узурпираној
имовини у земљи порекла, смањеној слободи
кретања, немогућност повратка у земљу порекла,
проблеми који су иницирани преузимањем
држављанства Републике Србије, при чему се
решавањем правног статуса социјални и
материјални положај није битно изменио.
Решавање ових проблема превазилази ресурсе на
локалном нивоу. Комесаријат за избеглице, неке
НВО, СДФ ( Српски демократски форум), Група
484, Праксис, Групе самопомоћи међу избеглим и
ИРЛ баве се овом проблематиком и међусобно су
добро повезане.
Свих 26 колективних центара, у којима је
према проценама боравило преко 2000 избеглих,
прогнаних и интерно расељених лица, затворено је
уз ангажовање Републичког Комесаријата у
Београду а уз подршку УНХЦР –а и италијанске
невладине организације ИНТЕРСОС у 2004. и
2005. години. За сва избегла, прогнана и интерно
расељена лица која су боравила у овим
колективним центрима обезбеђен је алтернативни
смештај или други видови помоћи, као што су:
-

други колективни центри у Републици Србији;

-

геронтолошки центар за стара лица;

-

помоћ у роби и новцу за излазак у приватни
смештај (тзв. пиккап програм);

-

помоћ у грађевинском материјалу;

-

помоћ кроз откуп сеоских домаћинастава са
окућницом;

Повереништво за избеглице и миграције у
Чачку је временском периоду од 18.02.2015 године
до 01.12.2016.године, спровело анкету о потребама
избеглих и интерно расељених лица којом је
обухваћено 189 породица избеглих и тзв. бивших
избеглих лица са укупно 610 чланова породица као
и 14 породица интерно расељених лица са укупно
37 чланова породица.
Пoглавље 3
АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ,
ПРЕПОРУКЕ

ЗАКЉУЧЦИ

И

Анализа ситуације у којој се решава
питање положаја избеглих, интерно расељених
лица и повратника обухвата четири врсте
квалитативних анализа:
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1. Преглед документације релевантне за питање
избеглих,
интерно
расељених
лица,
повратника по Споразуму о реадмисији,
тражиоца азила и миграната у потреби без
утврђеног статуса
2. Анализа стања
3. Анализа заинтересованих страна
4. Анализу проблема са закључцима
3.1. Преглед документације обухватио је
неколико кључних међународних, националних и
других стратешких докумената релевантних за ову
област као и актуелни законски оквир који
регулише питања избеглих лица у Републици
Србији и то су:

интерно расељених лица, односно локалне
интеграције повратника, којима се може
допринети унапређењу њиховог животног
стандарда и укупног друштвеног положаја.
Стратешка
документа
значајна
за
унапређење
положаја
избеглих,
интерно
расељених лица и повратника по основу
Споразума о реадмисији су:


Национална стратегија за решавање питања
избеглих и интерно расељених лица (2002.
године, ревизија март 2011. године),
дефинише основне правце деловањаобезбеђивање услова за повратак и
обезбеђивање
услова
за
локалну
интеграцију, што је посебно у складу с
међународно прихваћеним циљевима за
решавање положаја ове групе грађана, али
недостаје јој актуелизација и усклађивање са
реалним стањем;



Национална стратегија за управљање
миграцијама (2009. година), дефинише
планско и организовано управљање
миграцијама
праћењем
спољних
и
унутрашњих миграционих кретања, и
спровођења активности које ће довести до
подстицања регуларних и сузбијања
нерегуларних миграција, као и решавање
проблема избеглица и интерно расељених
лица, ефикасни и ефективни прихват и
одржива социо-економска реинтеграција
повратника- грађана Републике Србије по
основу Споразума о реадмисији;



Национална
стратегија
реинтеграције
повратника по основу Споразума о
реадмисији
(2009.
година)
утврђује
приоритетне области, као што су: издавање
личних докумената, решавање питања
смештаја,
стварање
могућности
за
запошљавање и остваривање других права,
као што су право на здравствену заштиту,
образовање, социјалну и породично-правну
заштиту итд. Одсутство координације и
размене информација о повратницима
представља озбиљну сметњу у регистрацији
лица која се враћају по основу Споразума о
реадмисији, утврђивању њихових потреба и
пружању адекватне заштите ради њиховог
укључивања у нову средину;

- Конвенција UN о статусу избеглица (1951)
- Женевска конвенција
Црвеног крста (1949)

која

регулише

рад

- Национална стратегија за решавање питања
избеглих и интерно расељених лица (2002 год.
ревизија март 2011. год, за период 2011 – 2015.
године)
- Закон о избеглицама (1992)
- Закон о азилу
- Стратегија за смањење сиромаштва (2003)
- Национална стратегија одрживог развоја (2008)
- Национална стратегија привредног развоја
Републике Србије 2006-2012
- Национална стратегија запошљавања 20052010
- Стратегија регионалног развоја 2007-2012
- Стратегија развоја пољопривреде
- Стратегија развоја социјалне заштите 2005
Актуелни законски оквир за питање
избеглица је Закон о избеглицама. С обзиром на
уочену потребу да тај Закон боље прати актуелне
потребе и питања избеглица у мају 2010. године
усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о
избеглицама.
Национална стратегија за решавање
питања избеглих и интерно расељених лица (2002.
године, и ревизија март 2011. године), дефинише
основне правце деловања – обезбеђивање услова
за повратак и локалну интеграцију, што је у
потпуности у складу са међународно прихваћеним
циљевима за решавање положаја ове групе
грађана.
Остале наведене националне стратегије
пружају основу и дају смернице за развијање мера
и акција у области локалне интеграције избеглих и

Страна 367 – Број 6

Програми и пројекти за избегла и интерно
расељена лица који су до сада реализовани, као и
они који су у току, бавили су се решавањем
следећих
питања:
становање,
економско
оснаживање, лична документација, спајање
раздвојених породица и социјално-правна
подршка. Ови програми и пројекти дају смернице
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за будући рад на унапређењу положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника.
На основу прикупљених података путем
анкете дошло се до сазнања да је око 60
избегличких и интерно расељених породица
најугроженије и да не могу сами решити своје
стамбено питање.
Из свега претходно наведеног може се
закључити да је доминантни проблем када је у
питању
избегличка
популација
нерешено
стамбено питање и незапосленост.

или је већ започета самостална
градња);
Искуство у сарадњи са
донаторима и међународним
партнерима

-

Спољашње могућности
Велика подршка КИРСа са
њиховим активностима и
програмима;
Постојање политичког
консензуса за решавање
проблема избеглих, интерно
расељених лица,повратника ,
тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса
на националном нивоу, као и
постојање релевантних
стратешких докумената;
Постојање регионалног пројекта
за трајно решавање стамбених
проблема избеглих лица;
Постојање програма за
запошљавање НСЗ на
републичком нивоу;
Доступност донаторским
фондовима

-

-

Општи закључци и препоруке за будуће
планирање:
-

-

локална заједница има капацитете за подршку
и унапређење положаја избеглица, интерно
расељених лица и повратника по основу
Споразума о реадмисији, као што су: људски
ресурси, одговарајуће локалне развојне
документе и стратешки приступ развоју града.
потребно је процес планирања засновати на
партнерској сарадњи актера на локалном
нивоу, подстицању транспарентности у раду и
подели одговорности.

-

-

-

3.2 Анализа стања (SWOT анализа)
Анализа стања у локалној заједници по
питању унапређења положаја избеглих,
интерно расељених лица, повратника по основу
Споразума о реадмисији, тражилаца азила и
миграната у потреби без утврђеног статуса
извршена је кроз идентификацију досадашњих
активности и резултата, те кроз сагледавање
капацитета и слабости локалне заједнице,
могућности и препрека са којима се суочава.
Анализа је урађена коришћењем SWOT
технике.
Унутрашње снаге
-

-

-

-

Подршка Градске управе и
релевантних локалних
институција;
Образован Савет за миграције
града Чачка
Постојање локалних стратешких
докумената који такође
обухватају циљну групу ЛАП–а;
Постојање ажурне базе податка
о избеглим и интерно
расељеним лицима;
Велики број избеглих и интерно
расељених лица активно ради на
решавању стамбених проблема
(или поседују земљиште за
градњу са потребним дозволама

-

-

-

Депопулација
и старење
становништва;
Висока стопа
незапослености у локалној
заједници;
Неадекватна
образовна
структура ове
популације;
Постојање
предрасуда у
локалној
заједници

Спољашње
препреке
-

-

-

-

Постепено
смањење
донаторских
фондова;
Неизвесност у
погледу
развоја
мигрантске
кризе
Спора
имплемен–
тација
националних
стратегија и
планова
Тренд
вишеструких
повратника

Најважнији закључци анализе стања
-

Локална самоуправа је отворена да заједно са
осталим актерима ради на унапређењу
положаја избеглих, интерно расељених лица,
повратника, тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса. Главне снаге
локалне заједнице релевантне за питање ове
популације су: политичка воља и подршка
градске структуре власти и стратешки приступ
развоју Града у различитим областима.
Неусклађеност школског образовног система и
неадекватна образовна струка са потребама
привреде отежава економски положај ове
категорије и њихово запослење.

-

Најзначајније спољашње могућности, које из
ширег друштвеног окружења делују на питање
избеглих, интерно расељених лица ,
повратника , тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса у локалној
средини су: политички консензус на
националном нивоу за решавање питања
избеглих,
интерно
расељених
лица,
повратника, тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса, активности и
програми КИРС –а, приступ IPA фондовима и
постојање регионалног стамбеног програма.
Као важне препреке из спољашњег окружења
које би требало узети у обзир у процесу даљег

Унутрашње
слабости
-
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планирања идентификовани су: постепено
смањење донаторских фондова, неизвесност у
погледу развоја мигрантске кризе, спора
имплементација националних стратегија и
планова и тренд вишеструких повратника.
-

Искуство установа, невладиних организација и
локалне самоуправе у спровођењу пројеката
отвара могућност добијања донаторских
средстава која су неопходна за испуњење свих
активности Локалног акционог плана, што би
требало
да
допринесе
превазилажењу
препрека као што је неповољна економска
ситуација у земљи.

помоћ избеглим, интерно расељеним
лицима и повратницима , тражиоцима
азила и мигрантима у потреби без
утврђеног статуса;


Комесаријат за избеглице и миграције
Републике Србије, обавља послове који се
односе на: утврђивање статуса избеглица,
збрињавања избеглица, вођења евиденције
о избеглицама, усклађивања пружања
помоћи избеглицама од стране других
организација, обезбеђивање смештаја
избеглих и интерно расељених лица,
покреће
иницијативе
за
тражење
међународне помоћи од институција УН и
других међународних организација и др;



Центар за социјални рад града Чачка је
кључна установа социјалне заштите која
одлучује о остваривању права и
коришћењу услуга
појединцима и
породицама
којима
је
неопходна
друштвена помоћ и подршка ради
савладавања социјалних и животних
тешкоћа и стварања услова за задовољење
основних
животних
потреба
кроз
обављање послова у социјалној заштити
поштовањем стандарда стручног рада и
савремене
професионалне
праксе,
пружање подршке у превладавању
социјалних
и
животних
тешкоћа,
обезбеђивање материјалне сигурности и
независности појединца и породице,
очување и унапређење породичних односа
као и подстицање социјалне укључености
и интеграције осетљивих друштвених
група у локалну заједницу.



Црвени крст Чачак делује на основу
Женевске конвенције, Закона о Црвеном
крсту, Статута, Стратегије развоја и на
основу
принципа
хуманости,
непристрасности,
независности,
неутралности, добровољности, јединства и
универзалности. Црвени крст, кроз своју
основну делатност и програме помаже и
пружа подршку овој циљној групи кроз
Народну кухињу, доделу пакета основних
животних намирница и средстава за
хигијену, Службу тражења....



Здравствене установе пружају услуге
примарне и секундарне здравствене
заштите и специјалистичке прегледе. Дом
здравља Чачак сарађује са другим
институцијама у програмима намењеним
избеглим, интерно расељеним лицима...

3.3. Анализа заинтересованих страна:
Анализом
заинтересованих
страна
идентификоване су кључне заинтересоване стране
за унапређење положаја миграната у граду Чачку,
које су диференциране на крајње кориснике ЛАП–
а и кључне партнере локалној самоуправи у
развијању и примени мера и програма.
Крајњи корисници Локалног акционог плана за
унапређење положаја су:






Избеглице
Интерно расељена лица
Повратници по основу Споразума о
реадмисији
Тражиоци азила
Мигранти у потреби без утврђеног статуса

Кључни партнери у локалној самоуправи
ради решавања проблема избеглих, интерно
расељених лица и повратника су:




Градска управа која обезбеђује општи
оквир, локалну регулативу и услове за
реализацију подршке избеглим, интерно
расељеним лицима и повратницима у
локалној заједници. Осим тога, различите
службе локалне самоуправе у оквиру
својих надлежности обезбеђују субвенције
јавним и приватним предузећима у циљу
повећања
стопе
запослености
код
избеглих, интерно расељених лица и
повратника и пружају помоћ у решавању
стамбених питања, програме за покретање
сопственог бизниса и пружање бесплатне
правне помоћи;
Повереништво за избеглице као део
градске управе врши поверене послове у
оквиру своје делатности и координацију
различитих програма који се односе на
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Образовне институције кроз своје
програмске активности обухватају и
пружају могућност избеглим, интерно
расељеним, повратницима, тражиоцима
азила и мигрантима у потреби без
утврђеног статуса да стекну одређено
образовање и преквалификацију;



Филијала Националне службе за
запошљавање
у
Чачку
спроводи
различите
програме
подршке
запошљавању
незапослених,
радно
способних лица који активно траже посао;



Невладине организације које имају своје
активности, а које се односе на
хуманитарну помоћ, обезбеђење помоћи у
прибављању докумената, правне помоћи и
сл (Српски демократски форум, Праксис,
Црвени крст Чачак, УНХЦР, Група 484)
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квалификација такође утиче на слабу
конкуретност на тржишту рада, односно
смањује степен њихове запошљивости.
Проблему незапослености додатно доприноси
и незаинтересованост једног дела интерно
расељених лица за активно тражење посла, јер
примају месечну новчану надокнаду за лица
која су радила у друштвеним предузећима на
КиМ. Иако је ова надокнада скромна, они који
је примају, не желе да је изгубе, јер им улива
минимум социјалне сигурности. Део ове
популације такође има администратвних
потешкоћа у прибављању доказа о стеченој
квалификацији у матичним земљама, као и
доказа о оствареном радном стажу или праву
на пензију. У повратничким домаћинствима, у
највећем броју случајева ниједан од чланова
домаћинства није формално запослен, а на
црно ради тек неколицина, што такође води
повећању ризика од социјалне искључености.

3.4. Анализа проблема избеглих и интерно
расељених лица, повратника по Споразуму о
реадмисији, тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса је показала да
су њихови главни проблеми следећи:



Сиромаштво избеглих, интерно расељених
лица је логична последица околности под
којима живе (недостатак материјалних
средстава, трошкови везани за закуп стана,
школовање деце и др.).

Нерешено стамбено питање је кључни
проблем избеглих, интерно расељених лица на
територији града Чачка, а додатно га
оптерећује стaтус имовине ових лица у земљи
порекла који је највећем броју случајева није
нерешен. Приватна имовина углавном је
уништена или значајно оштећена, а обнова ове
имовине иде веома споро, што овој популацији
значајно отежава располагање истом. Лица са
подручја БиХ и Хрватске нису успела да
поврате својe станарско право, а приватна
имовина је углавном уништена или са великим
степеном оштећења. Њихово учешће у процесу
обнове своје приватне имовине на подручју
Хрватске било је веома мало, с обзиром да су
услови тих програма били у супротности са
њиховим опредељењима (одрицање од
избегличког статуса).



Недовољни и неодговарајући социјално
материјални подстицаји за интеграцију
избеглих, интерно расељених лица услед
недостатка адекватних програма, као и још
увек присутних утицаја рата - посттрауматски
ратни синдром, затвореност у тзв. неформалне
групе (дружење са мештанима из истог села,
регије из земље из које су избегли).



На територији града Чачка живи и већи број
избегличких и интерно расељених породица
које су започеле градњу стамбених објеката,
али немају могућности за завршетак градње.



Проблеми правне природе. Тешкоће око
прибављања различитих докумената из државе
порекла,права из пензионог и инвалидског
осигурања, као и права на социјалну и
здравствену заштиту.

Висок степен незапослености избеглих,
интерно расељених лица у локалној заједници,
због неадекватне образовне структуре
неприлагођене локалној привреди, као и низак
степен образовања. Због ниског степена
образовања и неквалификованости овој
популацији је веома тешко да нађе стално
запослење. Већина избеглих и интерно
расељених баве се привременим и повременим
пословима који нису регистровани и другим
облицима стицања зараде у сивој економији.
Један број ових лица су особе са
инвалидитетом, што осим ниског степена



Депопулација и старење становништва.



Отежано располагање имовином у земљама
порекла. Овај проблем се манифестује на
локалном нивоу, али је његово решавање
везано за националне институције и сарадњу
Републике Србије са бившим републикама,
односно са међународном управом на Косову
и Метохији. Проблеми повратника по основу
Споразума о реадмисији у области приступа
здравственој и социјалној заштити огледају се
кроз непоседовање здравствене књижице (због
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незаинтересованости) као и личне медицинске
документације (хронични болесници, деца).
Општи закључци анализе и препоруке за
будуће планирање




Локална заједница и локална самоуправа
имају одређене капацитете за бављењем
унапређења положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника по основу
споразума о реадмисији, као што су
људски ресурси, одговарајућа развојна
документа, стратешки приступ развоју
града и др.
Нерешено стамбено питање вишечланих
породица и проблеми у располагању
имовином у земљама и местима порекла
значајно
доприносе
социјалном
сиромаштву и лошем квалитету живота
избеглих, интерно расељених лица и
повратника по основу Споразума о
реадмисији, што је директан проблем
локалне заједнице.



Лоша и неадекватна образовна структура
додатно отежава запошљавање избеглих и
расељених лица.



Неизвесност у даљем развоју мигрантске
кризе и непознавање мигрантских рута у
будућности
отежава
адекватно
припремање града да одговори на изазове
те врсте.



Потребно је континуирано радити на
јачању толеранције и подизању свести
домицилног становништва а у вези са
проблемима тражиоца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса који су
присутни на територији града Чачка.

Планиране активности Града су следеће:
1) Реинтеграција и флексибилност –
интеграција дела становништва без посла,
посредовање у запошљавању младих људи,
подршка за превођење сиве економије у легалне
токове и сл., побољшање услова за "маргиналне"
групе, као што су избегла, интерно расељена лица,
повратници по основу Споразума о реадмисији,
тражилаца азила и миграната у потреби без
утврђеног статуса затим хендикепирани, стари
људи, недовољно образовани, итд.
2) Стамбено збрињавање кроз програм
социјалног становања, откупа кућа са окућницом,
доделом монтажних кућа и доделом пакета
грађевинског материјала за завршетак започетих
стамбених објеката или адаптацију постојећих
неусловних објеката;
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3) Подршка самозапошљавању - стварање
повољних услова у руралним подручјима за
самозапошљавање,
преорјентацијом
и
преквалификацијом, стамбена изградња и откуп
сеоских домаћинстава – за избегла, интерно
расељена лица, младе брачне парове и стручњаке.

Препоруке за будуће планирање унапређења
положаја избеглих, интерно расељених лица
 Идентификовати сопствене ресурсе који се
могу усмерити у решавање проблема
избеглих, интерно расељених лица,
повратника, тражилаца азила и миграната
у потреби без утврђеног статуса
 Умрежавање и ефикаснија сарадња
локалне самоуправе и свих кључних актера
значајних
за
решавање
проблема
избеглих, интерно расељених лица ,
повратника, тражилаца азила и миграната
у потреби без утврђеног статуса
уз
коришћење свих стручних људских
ресурса
и
досадашњег
искуства
различитих институција и организација;
 Повећати
запошљавање
преквалификацијом радно способног
становништва избегличке популације за
дефицитарна
занимања
и
потребе
послодаваца;
 Обезбедити
квалитетне
едукативне
програме за самозапошљавање.
Поглавље 4
ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Крајњи корисници Локалног акционог
плана за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника на територији града
Чачка за период од 2018. до 2021. године, су
следећи:
- избегла, интерно расељена лица и
повратници по основу Споразума о
реадмисији у приватном смештају која
немају решено трајно стамбено питање,
укључујући и оне који су започели
индивидуални стамбену изградњу
- избегла, интерно расељена лица и
повратници по основу Споразума о
реадмисији која немају одговарајућу
стручну спрему за потребе привреде града
Чачка и којима је неопходна помоћ
друштвене заједнице у самозапошљавању
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- тражиоци азила
- мигранти у потреби без утврђеног статуса
Посебно рањиве групе у оквиру претходних
приоритета су:
-

једнородитељске породице

-

породице чији је члан/ови ОСИ, хронично
болесна/не особе и дете/ца са сметњама у
развоју

-

вишечлане и вишегенерацијске породице

-

старачка домаћинства без сталних прихода

-

породице чији је члан смртно настрадао или
нестао у сукобима на простору бивше СФРЈ
или Косову и Метохији

-

породице у којима је жена
домаћинства

носилац

Критеријуми за избор приоритетних група
у оквиру Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих, интерно расељених и
повратника у граду Чачку за период од 2018. до
2021. године, су следећи:
-

егзистенцијална и стамбена угроженост
циљне групе;

-

бројност циљне групе погођене одређеним
проблемом;

-

хитност решавања проблема;

-

досадашњи ниво обухвата лица и групе
организаоване друштвеном подршком;

-

истовремена погођеност циљне групе већим
бројем проблема;

-

мандат и одговорност локалне самоуправе у
односу на проблем
Поглавље 5
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВЕ

Полазећи од анализе стања, локалних
ресурса и капацитета, као и од анализе потреба
избеглих, интерно расељених лица и повратника, а
у
складу
са
националним
стратешким
опредељењима, дефинисан је следећи општи циљ:
Побољшати
социјално-материјални
положај избеглица, интерно расељених лица и
повратника по Споразуму о реадмисији на
територији града Чачка решавањем њихових
стамбених потреба и подстицањем економског
оснаживања, као и обезбедити предуслове за
решавање
проблема
миграната
јачањем
капацитета локалне самоуправе и промовисањем
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толеранције према тражиоцима азила и
мигрантима у потреби без утврђеног статуса.
У оквиру овако постављеног општег циља,
овим ЛАП-ом, утврђују се следећи специфични
циљеви:
Специфичан циљ 1: У периоду од 2018.
до 2021. године у складу са мерама демографске
политике града Чачка стамбено збринути најмање
10 породица најугроженијих избеглих, интерно
расељених лица кроз програм ,,Откупа кућа са
окућницом“
Специфични циљ 2: У периоду од 2018.
до 2021. године стамбено збринути најмање 20
породица избеглих, интерно расељених лица
доделом пакета грађевинског материјала за
завршетак започетих стамбених објеката или
адаптацију постојећих неусловних објеката
Специфични циљ 3: У периоду од 2018.
до 2021. године стамбено збринути најмање 4
породице избеглих, интерно расељених лица кроз
програм доделе монтажних кућа (на сопственим
плацевима)
Специфични циљ 4: У периоду од 2018.
до 2021. године економски оснажити најмање 20
породица избеглих, интерно расељених лица кроз
програм самозапошљавања, односно путем доделе
средства за доходовне активности (у алату,
машинама, механизацији, опреми, пољопривреди
и сл.)
Специфични циљ 5: У периоду од 2018.
до 2021. године, створити услове за јачање
толеранције и разумевање потреба тражилаца
азила и миграната у потреби без утврђеног статуса
унапређењем квалитета живота у локалној
заједници побољшањем комуналних услуга,
опремањем простора за здравствене, едукативне,
културно-уметничке и друге услуге, опремањем
дечијих и спортских игралишта
Специфични циљ 6: У периоду од 2018.
до 2021. године, омогућити континуирано
спровођење активности усмерених на разумевање
културолошких различитости између тражилаца
азила и/или миграната у потреби без утврђеног
статуса и примајуће средине развојем дијалога и
организовањем тематских радионица, округлих
столова и других активности усмерених ка
отклањању предрасуда и бољем разумевању
њихових потреба ,
Специфични циљ 7: У периоду од 2018.
до 2021. године, омогућити јачање капацитета
институција локалне самоуправе у управљању
миграцијама кроз обуку кадрова за израду
пројектних предлога у циљу обезбеђивања
средстава намењених мигрантима.
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Страна 373 – Број 6

Поглавље 6
АКТИВНОСТИ- ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-А
Специфичан циљ 1: У периоду од 2018. до 2021. године у складу са мерама демографске политике града Чачка
стамбено збринути најмање 10 породица најугроженијих избеглих, интерно расељених лица кроз програм ,,Откупа кућа
са окућницом“

Активности

1

Планирано
време
реализације
активности

Потребни ресурси
Очекивани

2

3

резултати

Индикатор(и)

4

1.1.
Потписивање
уговора

Обезбеђена
потребна
финан.
средства

Износ
обезбеђених
финан.средстава

1.2. Формирање Комисије
за избор
корисника

Формирана
Комисија

Донето решење
о формирању
Комисије

Утврђени
услови и
крит. за
одабир
корис.

Усвојен и
заведен
правилник и
јавни позив

Објављен
јавни позив,

Број
пријављених
потенцијалних
корисника

1.3. Усвајање
правилника и
јавног позива
за избор
корисника
1.4. Објављивање јавног
позива за
откуп
домаћинства

1.5. Избор
потецијалних
корисника и
обилазак кућа
за откуп
1.6. Израда и
објављивање
прелиминарне
листе
1.7. Избор
корисника и
објављивање
коначне листе
1.8.
Потписивање
споразума

15 дана

15 дана

30 дана

прикупљене
пријаве

15 дана

15 дана

8 дана

10 дана

Извршен
избор
корисника

Носилац

Партнери у

активности

реализацији

6

7

8

донаторска
средства

Локална
самоуправа

Буџет ЛС
и/или
остали
локални
ресурси

Остали

5
људски
ресурси
Буџетска
средства

извори

Градоначелник

Комисија за
избор
корисника
Локална
самоуправа

Локални
медији

Комисија

КИРС
Месне
канцелар.

Број и
структура
корисника

Комисија за
избор
корисника

Извршен
Број корисника
избор
на прелиминар.
корисн. на
листи
прелиминар.
листи

Комисија

Утврђена
Број изабраних
листа за 10
корисника
корисничких
породица

Комисија за
избор
корисника

Потписани
споразуми

КИРС

Број
потписаних
споразума

Локална
самоуправа,
корисник
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1.9.
Потписивање
купопродај.
уговора
1.10.
Усељавање у
откупљена
домаћинства,
мали грант
1.11. Медијска
презентација
целокупне
реализације
програма

1.12. Праћење
реализације и
оцена
успешности
програма

7 дана

10 дана

Сво време
пројекта

6-12
месеци

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Потписани
уговори

Број
потписаних
уговора

Усељено
најмање 10
домаћинстава

Број усељених
домаћинстава
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Локална
самоуправа

Људски
ресурси

Локална
самоуправа

КИРС

Транспортна
средства

Објављене Број и врста ТВ Простор и
информације
прилога о
време
о програму програму, број
у
на лок. ТВ
чланака у
локалним
каналима и
новинама
медијима
штампаним
медијима

Локална
самоуправа

Прикупљање
и
анализирање
информација
о реал.
програма,
писање
извештаја
оцењена
успешност

Локална
самоуправа

Извештај

Особе
задужене
за
праћење и
оцењивање овог
дела
ЛАП-а

КИРС
Локални
медији

КИРС

Специфични циљ 2: У периоду од 2018. до 2021. године стамбено збринути најмање 20 породица избеглих, интерно
расељених лица доделом пакета грађевинског материјала за завршетак започетих стамбених објеката или адаптацију
постојећих неусловних објеката

Активности

Планирано
време
реализације

Очекивани
резултати

Индикатори

Потребни ресурси
Буџет
ЛС
и/или

Остали
извори

Носилац

Партнери у

активности

реализацији

остали
локални
ресурси
1
2.1.
Потписивање
уговора

2

3

4

5

6

7

8

Обезбеђена
потребна
финансијска
средства

Износ
обезбеђених
финан.
средстава

Људски

Донаторска

Локална

КИРС

Ресурси
Буџетска
средства

Средства

самоуправа
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2.2
Формирање

15 дана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Формирана

Донето

комисија

Решење о
формирању

Комисије за
избор
корисника

2.4.
Објављивање
јавног позива

Градоначелник

комисије

2.3
Усвајање
правилника и
јавног позива
за избор
корисника
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15 дана

30 дана

Утврђени
услови и
крит. за
одабир
корисника

Усвојен и
заведен
правилник и
јавни позив

Објављен
јавни позив,

Број

Локална

Локални

пријављених

самоуправа

медији

Потенцијални

Комисија

КИРС

Прикупљ.
пријава

Комисија за
избор корисника

корисници

2.5 .Избор
потенцијалних
корисника и
обилазак
2.6.
Расписивање
тендера и
одабир
најбољег
добављача

2.7.
Потписивање
уговора са
добављачем
2.8.
Потписивање
уговора са
корисницима
2.9. Испорука
грађевинског
материјала
2.10. Праћење
уградње грађ.
материјала
2.11.
Извештај о
реализацији
програма

15 дана

Извршен
избор
корисника/

МК

Број
корисника/

Комисија за
избор корисника

породица

породица

40 дана

8 дана

Расписан и
спроведен
тендер

Потписани
уговори

Број
постојећи
пријавњених
људски
на тендер, број ресурси
пријављених
који
испуњавају
услове тендера
Број и
структур.

Тендерска
комисија

Градоначелник
Добављач

потписаних
уговора

8 дана

30 дана

Потписани
уговори

Број
потписаних
уговора

Подељена
помоћ

Испоручен
грађ. материјал

Градоначелник,
заменик
градоначелника
Постојећи
људски
ресурси

Добављач
Комисија

6 месеци

Комисија,
повереник

6-12 месеци
од дана
испоруке

Локална
самоуправа,
Комисија

КИРС

КИРС
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Специфични циљ 3: У периоду од 2018. до 2021. године стамбено збринути најмање 4 породице избеглих, интерно
расељених лица кроз програм доделе монтажних кућа (на сопственим плацевима)

Активности

Планирано
време
реализације
активности

Потребни ресурси
Очекивани
резултати

Индикатор(и)

Утврђени
услови и
критер.

Број и врста
критеријума

3.2.
Расписивање и
спровођење
јавног позива

Расписан и
спроведен
конкурс.
Одабрани
корисници

Број и
структура
пријављених
кандидата.
Број и
структура
одабраних
корисника

3.3.
Расписивање
тендера за избор
најбољег
добављача и
потписивање
уговора са
добављачем

Расписан и
спроведен
тендер.
Потписан
уговор са
добављачем

Изабран
најповољнији
добављач.

Извршен
избор 4
породице.

Број и
структура
корисника

Формирана
прелиминарна
листа

Структура
прелим. листе

Израђена и
објављена
коначна листа
за 4 породице

Број и
структура
корисника
коначна листа

Извршено
постављање
монтажних
кућа

Број
постављен.
монтажних
кућа 4

Потписани
уговори,
подељење
монт. куће,
усељени
корисници

Број
потписаних
уговора, 4 и
усељених
корисника

3.1
Потписива-

8 дана

Буџет
ЛСи/или
остали
локални
ресурси

Остали
извори

Носилац
активности

Партнери у
реализацији

Комисија

КИРС

Комисија

КИРС

Тендерска
комисија

КИРС

ње уговора

3.4. Избор
корисника и
формирање
прелиминарне
листе

3.5. Израда и
објављивање
коначне листе
корисника
3.6.
Пројектовање и
прибављање
грађевинске
дозволе,
постављање
монтажних кућа
3.7.
Потписивање
уговора са
корисницима

3-6 месеци

15 дана

8 дана

до 3 месеца

7 дана

Људски
ресурси

Комисија

Комисија

Извођач
радова

Градоначелник
Донатори
КИРС

Локална
самоуправа
КИРС
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3.8. Усељавање
корисника

5 дана

Усељени
корисници

Број усељених
корисника 4
породице

3.9.

Континуирано праћење.
Извештавањ
е годину
дана након
усељења

Прикупљени
подаци о
процесу
реализације и
оцењена
успешност
реализације

Број и врста
прикупљених
података.
Остварени
ниво
постигнућа

Мониторинг
(праћење) и
евалуација
(оцењивање)
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Донатори
КИРС

Специфични циљ 4: У периоду од 2018. до 2021. године економски оснажити најмање 20 породица избеглих,
интерно расељених лица кроз програм самозапошљавања, односно путем доделе средства за доходовне активности (у
алату, машинама, механизацији, опреми, пољопривреди и сл.)

Активности

4.1. Обезбеђење
средстава кроз
уговор о додели
средстава за
економско
оснаживање
јединица ЛС
4.2. Формирање
комисије на
нивоу локалне
самоураве

4.3. Усвајање
правилника и
огласа

4.4. Расписивање
јавног позива

4.5. Објављивање
огласа

Планирано
време
реализације
активности

30 дана

Потребни ресурси
Резултат

Обезбеђена
средства

Индикатор(и)

Висина
обезбеђених
средстава

Буџет
ЛС
и/или
остали
локални
ресурси

Буџетска
средства

Остали
извори

Донације

Носилац
активности

Локална
самоуправа
Донатор

Партнери у
реализацији

КИРС
Други
фондови

КИРС

Формирана
комисија
15 дана

7 дана

Усвојен
правилник
Расписан
оглас

15 дана

15 дана

Број и
структура
чланова
комисије

Утврђени
услови и
критеријуми.

Чланови
комисије

Локална
самоуправа
Градоначелник

Комисија

Текст огласа

Расписан
јавни позив

Утврђени
услови и
критеријуми
јавног позива

Текст огласа

Број
приспелих
захтева

Комисија

Комисија

КИРС
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4.6. Избор
корисника и ев.
организовање
обуке
4.7. Јавна набавка
опреме, машина и
друге робе која је
предмет доход.
активности

4.8. Избор
најповољнијег
добављача

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

15 – 30 дана

30 дана

90 дана

7 дана

4.10.
Потписивање
уговора са
добављачем

7 дана

4.12. Праћење
реализације и
оцена
успешности
програма

Број и
структура
корисника
Комисија

4.9. Потписивање
уговора са
корисником
програма

4.11. Испорука
грантова

Извршен
избор
корисника
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до 20 дана

2 године

Објављена
јавна
набавка
опреме,
машина и
друге робе
која је
предмет
доходовних
акттив.

Структура
јавних
набавки

Извршен
избор
најповољнијег
добављача

Садржај
понуда и
потписан
уговор са
добављачем

Потписани
уговори са
корисницима

Број
потписаних
уговора са
корисницима

Потписани
уговори са
добављачем

Број и
структура
потписаних
уговора

Локална
самоуправа
Добављач

Испоручени
грантови

Број и
структура
испоручених
грантова

Добављач

Локална
самоуправа

Прикупљени
подаци о
процесу
реализације.

Број и врста
прикупљених
података.

Савет

КИРС

Оцењена
успошност
реализ.

Остварени
ниво
постигнућа

Тендерска
комисија

Локална
самоуправа
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Специфични циљ 5: У периоду од 2018. до 2021. године, створити услове за јачање толеранције и разумевање
потреба тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса унапређењем квалитета живота у локалној
заједници побољшањем комуналних услуга, опремањем простора за здравствене, едукативне, културно- уметничке и
др. услуге, опремањем дечијих и спортских игралишта

Активности

Планирано
време
реализације
активности

Потребни ресурси
Очекивани

Индикатор(и)

резултати

Буџет
ЛСи/или

Остали
извори

Носилац
активности

Партнери у
реализацији

остали
локални
ресурси
5.1. Потписивање уговора

90 дана

5.2. Формирање
Комисије за
реализацију и
опремање
простора

90 дана

5.3. Обилазак
простора и
објеката и
дефинисање
потреба

90 дана

5.4. Утврђивање
спецификације
опреме и
материјала

90 дана

5.5. Спровођење
јавне набавке за
испоруку
опреме и
материјала

5.6.
Закључивање
уговора са
добављачем
5.7. Испорука
опреме и
материјала и
контола
монтаже по
уговору
5.8. Комисијска
предаја на
употребу и
коришћење

Одобрена
средства

Потписн
уговор

Људски
ресурси и
чланови
Савета

Формирана
Комисија

Решење о
формирању

Људски
ресурси
и чланови
Савета

Повереник и
чланови
Савета за
миграције

Комисија,
Савет,
Комесаријат

КИРС и
донатор

Донатор,
КИРС

Посећени
објекти и
локације

Записник са
лица места

Комисија и
Савет
КИРС

90 дана

90 дана

Сачињена
спецификациј
а опреме и
материјала

Спецификациј
а опреме и
материјала

Спроведена
јавна набавка
и одређен
испоручилац
опреме и
материјала

Записник и
Одлука

Закључени
уговори

Потписани
уговори

Испоручена
опрема и
материјал

Записник

Примопредаја

Записник

Донатор,
КИРС
Комисија и
наручилац
Комисија и
наручилац

Комисија,
Корисник

90 дана

90 дана

Комисија и
Савет

Комисија,
Корисник

Донатор,
КИРС
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Специфични циљ 6: У периоду од 2018. до 2021. године, омогућити континуирано спровођење активности усмерених
на разумевање културолошких различитости између тражилаца азила и/или миграната у потреби без утврђеног статуса
и примајуће средине развојем дијалога и организовањем тематских радионица, округлих столова и других активности
усмерених ка отклањању предрасуда и бољем разумевању њихових потреба ,

Активности

Планирано
време
реализације
активности

Потребни ресурси
Очекивани

Индикатор(и)

резултати

Буџет
ЛСи/или

Остали
извори

Носилац
активности

Партнери у
реализацији

остали
локални
ресурси
6.1.
Потписивање уговора
са
донатором

10 дана

Обезбеђење
средстава

Потписан
уговор

Људски
ресурси

Савет за
миграције

Донатор,
надлежно
министарство, Центар
за социјални
рад и КИРС

Број учесника
на одржаним
презентацијама

Технички
услови за
одржавање
презентација

Повереник

Донатор,
надлежно
министарство, Центар
за социјални
рад и КИРС

Фомирана
Комисија за
реализацију
пројекта

Број чланова
комисије

Постојећи
ресурси

Локална
самоуправа
и Савет

6.2.
Континуирано
Одржавање
Презентаципо
најмање 2
ја
активностима презентације и
активности и
јавност
јавно
упозната са
оглашавање
планираним
путем медија
активностима
6.3.
Формирање
Комисије за
реализацију
пројекта/
пројектни
тим

5 дана

6.4.
Реализација
програма

Минимун 90
дана

Објављена
јавна набавка

Број и врста
реализованих
програма и
набављене
опреме или тип
реконструкције

Стручне
службе

Комисија за
реализацију
пројекта

6.5.
Извештај о
завршетку
реализације
појединачних
пројеката

7 дана по
завршеном
пројекту

Урађен и
усвојен
извештај

Потврда о
пријему
извештаја

Комисија за
реализацију
пројекта/про
јектни тим

КИРС и
повереник

6.6. Праћење Континуирано Прикупљање Број, квалитет и
реализације
и анализирање врста опреме и
и
информација о
обављене
успешности
реализацији
реконструкције
појединачпрограма
них
програма

Људски
ресурси

Повереник

Надлежно
министарство, Центар
за социјални
рад и КИРС

Донатор ,
надлежно
министарств
о, Центар за
социјални
рад и КИРС
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Специфични циљ 7: У периоду од 2018. до 2021. године, омогућити јачање капацитета институција локалне самоуправе
у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених
мигрантима.

Активности

Планирано
време
реализације
активности

Потребни ресурси
Очекивани
резултати

Индикатор(и)

Буџет
ЛСи/или

Остали
извори

Носилац
Партнери у
активности реализацији

остали
локални
ресурси
7.1. Потписивање
уговора са
донатором за
појединачне
активности

10 дана

Обезбеђена
финансијска
средства

Потписан
уговор

Људски
ресурси
Савет

Председник
Савета за
миграције

7.2. Презентација
програма и јавно
оглашавање
активности на
огласној табли
Градске управе и
средствима
информисања

30 дана за
појединачне
активности

Одржавање
најмање 2
обуке за
писање
пројеката за
по 10
потенцијалних
учесника

Објављен
позив

Технички
услови за
оглашавање

Повереник

7.3. Одабир
полазника обуке,
просторије и
предавача за
одржавање

15 дана

Одабрани
учесници,
тренер и
простор за
извођење
обуке

Број учесника

Постојећи
ресурси
локалне
самоуправе

Локална
самоуправа
и Савет

КИРС,
донатор

7.4. Одржавање
округлих столова
на тему
управљања
миграцијама

1 дан
трајање
округлог
стола

Организовање Број учесника
најмање
једног
округлог стола

Постојећи
ресурси

Локална
самоуправа
и Савет

КИРС,
донатор

7.5. Одабир тема
и говорника на
округлом столу и
одабир
просторије

15 дана

Одржавање
Број учесника
најмање
једног
округлог стола
са 10
потенцијални
учесника

Постојећи
ресурси

Локална
самоуправа
и Савет

КИРС,
донатор

7.6. Извештај о
завршетку
реализације
појединачних
пројеката

7 дана по
реализацији

Комисија за
реализацију
пројекта

Савет

КИРС,
донатор

Урађен и
усвојен
извештај од
стране
Комисије

Потврда о
пријему
извештаја

Донатор
(КИРС)
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- Одржава контакте са свим учесницима у
реализацији ЛАП-а

Поглавље 7
РЕСУРСИ-БУЏЕТ
Средства за реализацију овог ЛАП-а,
обезбеђиваће се из различитих извора: делом из
буџета локалне самоуправе, делом из донаторских
средстава, односно кроз пројекте који ће се
развити на основу овог Локалног плана, као и из
других доступних извора. Из буџета локалне
самоуправе планира се учешће од 10% вредности
одобрених пројеката за цео период реализације
Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица и повратника
по основу Споразума о реадмисији у граду Чачку.
У реализацији овог Локалног акционог
плана, полазиће се од идентификовања и
коришћења свих већ постојећих ресурса у
локалној заједници (људских и материјалних ), а
инсистираће се и на већој самоорганизованости и
учешћу ресорних министарстава у реализацији
активности ЛАП – а.
Поглавље 8
АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ
Аранжмани за примену Локалног акционог
плана за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица,повратника по Споразуму о
реадмисији, тражиоца азила и миграната по
потреби без утврђеног статуса обухватају локалне
структуре и различите мере и процедуре које ће
обезбедити његово успешно спровођење.

- Управља процесом праћења (мониторинг) и
оцењивања успешности (евалуација) ЛАП-а;
- Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима
одлука у локалној самоуправи
Оперативну структуру за примену овог
ЛАП-а за унапређење положаја избеглица,
интерно расељених лица, повратника по основу
споразума о реадмисији, мигранти у потреби без
утврђеног статуса и тражилаца азила чиниће
институције, организације и тимови формирани у
циљу непосредне реализације плана и пројеката
развијених на основу ЛАП-а.
У складу са ЛАП-ом биће реализована
подела улога и одговорности међу различитим
актерима у локалној заједници - партнерима у
реализацији.
Сваки актер ће у складу са принципом
јавности и транспарентности рада водити
одговарајућу евиденцију и документацију и
припремати периодичне извештаје о раду.
Извештаји ће бити полазна основа за
праћење и оцењивање успешности рада.
Оперативна структура за примену ЛАП-а
има следеће задатке и одговорности:
- Реализација ЛАП-а;

У оквиру локалних структура, разликују

Непосредна комуникација са корисницима услуга
које се обезбеђују ЛАП-ом;

- Структуре за управљање процесом примене
ЛАП–а;

- Учешће у евентуалним обукама за унапређење
стручности и компетенција за спровођење
задатака ЛАП-а;

се:

- Структуре које су оперативне и примењују ЛАП
- Структуру за управљање процесом примене
ЛАП-а, након његовог усвајања, представљаће
Савет за управљање миграцијама и трајна решења.
Савет за миграције града Чачка ће као део
свог будућег рада, направити План управљања
применом ЛАП-а.

- Унапређење процеса примене ЛАП-а у складу са
сугестијама и препорукама управљачке структуре
Процењује се да ће носиоци програма,
пројеката и активности Локалног акционог плана,
бити у првом реду следеће локалне институције:
- Локална самоуправа
- Центар за социјални рад у Чачку

Савет за миграције града Чачка као
управљачка структура има следеће задатке:

- Национална служба за запошљавање

- У потпуности одговара за вођење целокупног
процеса примене ЛАП-а;

- Образовне установе

- Именује локалне тимове
пројектима
који
настају
операционализације ЛАП-а;

за управљање
као
резултат

- Обезбеђује приступ и прикупљање свих података
и информација у електронској форми у процесу
решавања проблема избеглих, интерно расељених
лица

- Градска управа за урбанизам
- Црвени крст у Чачку
- Повереник за избеглице и миграције
Управљачка и оперативна структура ће
развити план и механизме комуникације, пратиће
успешност размене информација и ефикасности
комуникације у односу на очекиване резултате
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примене ЛАП-а. План комуникација управљачке и
оперативне структуре уредиће време и начин
размене
информација
и
предузимање
одговарајућих акција.
Механизми
праћења,
оцењивања
успешности примене ЛАП-а и доношење
евентуалних корективних мера биће дефинисани
Планом праћења и оцењивања успешности
(планом мониторинга и евалуације).
Поглавље 9
ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ
Циљ праћења и оцене успешности: ЛАП-а
је да се систематично прикупљају подаци, прати и
надгледа процес примене и процењује успех ЛАПа, ради предлагања евентуалних измена у
активностима на основу налаза и оцена.
Временски оквир: Мониторинг (као
систематски процес прикупљања података)
спроводи се континуирано и дугорочно за период
2018 – 2021. године. Евалуација (као анализа
података и доношење оцене о успешности),
вршиће се периодично - једном годишње. Финална
евалуација обавиће се на крају 2021. године.

- програм доделе грађевинског материјала за
завршетак започетих стамбених објеката или
адаптацију постојећих неусловних објеката
- додела ,,Монтажних кућа“
2. Број породица које су добиле донацију
кроз пројекте и активности, број закључених
уговора са корисницима;
3. Број и врста едукативних радионица и
број укључених учесника
Методе и технике мониторинга и
евалуације: За успешно обављање мониторинга и
евалуације користиће се стандардни сет алата међу
којима су: интервјуи са корисницима (упитници,
разговори), анкете, извештаји и др.
***
Овај акциони план објавити у ,,Сл. листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Предмет мониторинга и евалуације:
Мониторинг и евалуација укључују целовито
сагледавање реализације активности - задатака и
специфичних циљева.
Кључни индикатори утицаја за праћење и
оцењивање успешности примене ЛАП-а ће бити
следећи:
- Обухват избеглих, интерно расељених лица
новим услугама и мерама;
- Структура корисника услуга и мера програма;
- Ниво укључености различитих актера у пружању
услуга избеглим, интерно расељеним лицима
- Обим финансијских средстава издвојен за услуге
избеглих, интерно расељених лица
- Структура финансијских средстава издвојених за
услуге избеглим, интерно расељеним лицима
(буџет локалне самоуправе, донаторска средства,
други извори)
Процесни индикатори за праћење и
оцењивање успешности примене ЛАП ће бити
следећи:
1. Број породица избеглих, интерно
расељених лица које су стамбено збринуте кроз
различите програме:
- програм ,,Откупа кућа са окућницом“
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120.
На основу члана 35. став 7. 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, 98/13одлука 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 и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ПОТРЕБЕ БАЊЕ
ГОРЊА ТРЕПЧА И ДЕЛОВЕ НАСЕЉА
ГОРЊА И ДОЊА ТРЕПЧА
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни и плански основ за израду плана
Правни основ за израду Плана детаљне
регулације за постројење за пречишћавање
отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и
делове насеља Горња и Доња Трепча је:
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- Закон о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13
- одлука УС, 98/13 – УС 132/2014 и 145/2014-УС).
- Правилник о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр.
64/15).
- Одлука о изради Плана детаљне
регулације за постројење за пречишћавање
отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и
делове насеља Горња и Доња Трепча, („Службени
лист града Чачка“ бр. 1/2016).
Плански основ:
Плански основ за израду Плана детаљне
регулације за постројење за пречишћавање
отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и
делове насеља Горња и Доња Трепча је Просторни
план града Чачка („Службени лист града Чачка“,
бр. 17/2010).
1.2. Циљеви и задаци израде плана
Циљ израде Плана детаљне регулације за
постројење за пречишћавање отпадних вода за
потребе бање Горња Трепча и делове насеља
Горња и Доња Трепча 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 изградњу цевовода
отпадних вода
- Дефинисање површине јавне намене за изградњу
постројења за пречишћавање отпадних вода
Израда плана заснива се на постављеним
циљевима и задацима и то у складу са:
- Просторним планом града Чачка („Службени
лист града Чачка“, бр. 17/2010).
- Могућностима геоморфолошких карактеристика
терена, потребама привредних субјеката и
принципима заштите животне средине.
1.3. Граница обухвата плана
Граница Плана се делом поклапа са
границом ПДР-а бање Горња Трепча, и то идући
југоисточним границама катастарских парцела
1392, 1391/1 и 1389/1. Затим граница Плана иде
границом к.п. реке 2140/1, до к.п. 679/8, преко које
прелази, као и преко 679/7, 678/11 и 678/1, затим се
враћа на границу к.п. 2140/1 и прати је до к.п.
1335/13. Ову парцелу прелази и долази до к.п.
1382, иде делом њене границе, а потом
саобраћајницом Прислоница – Г. Трепча у дужини
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од око 70 m. Одавде граница креће ка југу
границама к.п. 1356, 1354/3, 2140/1, 1348, 1349.
Потом граница долази до парцеле 1343/2, прелази
преко ње, као и преко к.п. 1347, 1345/2, 1345/1, иде
делом јужне границе к.п. 1345/1, прелази преко
1346/1 и 1346/2 и још једном се враћа на границу
к.п. 2140/1. Западном границом ове парцеле,
граница Плана иде до к.п. 2048, иде делом њене
границе, потом западном границом к.п. 2049, да би
се поново вратила на границу к.п. 2048 и њом
долази до к.п. 2136. Иде делом границе к.п. 2136,
прелази преко ње, а потом иде границама к.п. 2089,
2088, 2087, 2090/2, 2090/1 и 2092/2. Овде граница
прелази преко к.п. 2092/2, а потом поново иде
границом к.п. 2140/1, до границе К.О. Горња
Трепча. Све до сада набрајане парцеле су у К.О.
Горња Трепча. Од ове тачке, граница иде западном
и југозападном границом к.п. 2155 К.О. Горња
Трепча (односно, к.п. 2881 К.О. Доња Трепча –
парцела је граница између К.О) до к.п. 2865, К.О.
Доња Трепча. Затим граница Плана иде делом
границе ове парцеле, до најјужније тачке обухвата
(7458798.50, 4865101.40), где прелази преко ове
парцеле, а потом иде границом к.п. 235 (до тачке
7458839.00, 4865196.82). Овде граница плана
прелази преко к.п. 235 и даље иде границама к.п.
239/2 и 239/1, прелази преко к.п. 241 и наставља
границама к.п. 242 и 243, све у К.О. Доња Трепча.
Граница овде напушта К.О. Доња Трепча и враћа
се у К.О. Горња Трепча. Одавде иде границама к.п.
1884/5, 1884/4, 1884/3, 1884/2, 1884/1, 1885/2,
1885/1, 1893/1, 1893/2, 1894/4, 1894/1, 1894/2,
1894/3, 1898, 1901, 1904/1, 1904/2, 1903, 2042,
2036, 2035, 2034/1, 2034/2, 2033/1, затим прелази
преко парцела 2033/2, 2033/7, 2033/3, 2033/8,
2033/6 и наставља границама к.п. 2033/6 и 2033/4,
све у К.О. Горња Трепча. Одавде граница иде
источном границом к.п. 2140/1, до к.п. 1422, затим
иде источним границама к.п. 1422, 1421, 1420/1,
1420/3, 1420/2, 1419/3, 1419/2, 1419/1, 1417, 1416,
1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, а потом
северном границом к.п. долази поново до границе
к.п. 2140/1, све у К.О. Горња Трепча. Граница
плана се одавде поклапа са границом к.п. 2140/1,
све до к.п. 1393/3, а затим иде јужним границама
к.п. 1393/6 и 1392, и овде се враћа у полазну тачку.
Планом су обухваћени делови К.О. Горња
Трепча и К.О. Доња Трепча.
Површина обухвата Плана је 13,49 ha.
У обухват плана улазе следеће катастарске
парцеле:
У К.О. Горња Трепча

Целе катастарске парцеле:
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1348, 1349, 1354/3, 1355/1, 1355/2, 1356, 1389/1,
1391/1, 1392, 1393/6, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414,
1415, 1416, 1417, 1419/1, 1419/2, 1419/3, 1420,
1420/1, 1420/2, 1420/3, 1421, 1422, 1884/1, 1884/2,
1884/3, 1884/4, 1884/5, 1885/1, 1885/2, 1893/1,
1893/2, 1894/1, 1894/2, 1894/3, 1894/4, 1898, 1901,
1903, 1904/1, 1904/2, 2033/4, 2034/1, 2034/2, 2035,
2036, 2042, 2048, 2049, 2087, 2088, 2089, 2090/1,
2090/2, 2140/1 и 2155.
Делови катастарских парцела:
678/11, 679/7, 679/8, 1335/13, 1335/16, 1343/2,
1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2, 1347, 1382, 2033/1,
2033/2, 2033/3, 2033/6, 2033/7, 2033/8, 2092/2, 2093
и 2136.
У К.О. Доња Трепча
Целе катастарске парцеле:
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- Повезивање више суседних насеља на мања
постројења за пречишћавање отпадних вода пре
испуштања у најближи реципијент.
На основу анализа у Водопривредну
основу Србије је усвојена перспектива развоја за
канализациону мрежу отпадних вода – норма
специфичне дужине је 2,5м/кориснику.
Уједначавање квалитета мреже на нивоу
целог административног подручја града (замена
цевног материјала квалитетнијим, замена мањих
пречника одговарајућим).
Увођење система даљинског надзора рада
црпних станица, као и квалитета воде у
канализационом систему.
IV ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА
ПРОСТОРА

236, 237/1, 237/2, 238, 239/1, 239/2, 239/3, 240/1,
240/2, 242, 243 и 2881.

1. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА СА
ПЛАНИРАНИМ БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

Делови катастарских парцела 235, 241 и

Просторним
планом
града
Чачка
дефинише се намена земљишта (у границама
плана) са основном поделом на:

2865.
1.4. Обавезе, услови и смернице из планских
докумената вишег реда

- грађевински реон

1.4.1. Извод из Просторног плана града Чачка

- пољопривредно

III ПРИНЦИПИ И ПРОПОЗИЦИЈЕ
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
ПРОСТОРА

- шумско и

1. ПРИНЦИПИ И ПРОПОЗИЦИЈЕ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА ПРИРОДЕ
И ПРИРОДНИХ СИСТЕМА
1.3. ВОДЕ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОПРИВРЕДНА

1.3.4. КАНАЛИСАЊЕ
Фекална канализација
Израда идејног решења каналисања целог
административног подручја града
Прикључивање
домаћинстава
целог
административног
подручја
града
на
канализационе системе (1200л/с у дану мах.
оптерећења), моћи ће да се оствари и кроз:
- проширење капацитета
- изградњу централних канализационих колектора
до већих сеоских насеља (изградити нови колектор
из правца Прељине, Атенице, Трбушана...) и
повезати на градску канализациону мрежу и на
централно постројење за пречишћавање отпадних
вода.
- укидање септичких јама као алтернативног
решења.

- водно земљиште.
Прецизна граница грађевинског реона
дефинисаће се урбанистичким плановима за
насеља за која је предвиђена њихова израда.
Постојећа грађевинска подручја развијаће
се даљим уређењем комплекса са могућношћу
проширења што подразумева реконструкцију
постојећих објеката, градњу нових објеката за
становање, привреду, јавне и друштвене садржаје
уз очување идентитета насеља, затим подизањем
комуналног стандарда насеља, реконструкцијом
постојеће и градњом нове саобраћајне и комуналне
инфраструктуре и осигурањем простора за пратеће
садржаје.
Планирани делови грађевинског реона
намењени су претежно за становање, затим јавне
функције, привреду, спорт и рекреацију, површине
комуналних и саобраћајних система, гробља,
уређене зелене површине, заштитно зеленило и сл.
као и посебну намену.
Анализа постојећег стања изграђености на
подручју Града указала је на постојање великог
броја мањих површина (засеока) са изграђеним
објектима, што је посебно изражено у брдскопланинским
селима.
Имајући
у
виду
„раштрканост“ ових подручја, као и мали број
постојећег и планираног становништва на овим
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просторима, није било рационално ширење
јединственог грађевинског реона због укључивања
ових површина у њега.
Наведена грађевинска подручја су
задржана са могућношћу повећања постојећих
површина формирањем нових кућишта у
слободним међупросторима ових засеока. Такође
је могућа трансформација ових подручја у циљу
формирања правилнијих грађевинских парцела (у
складу са правилима парцелације из овог плана),
бољег организовања површина у оквиру кућишта
(задовољавајући распоред и међусобна удаљеност
стамбених и економских објеката и сл.), као и
повећање густине изграђености, која је на овим
просторима врло ниска.
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“Водовод”, у зависности од надлежности за
издавање одобрења за изградњу.
Правило 38
Код пројектовања и изградње, обавезно је
поштовање и примена свих важећих техничких
прописа и норматива из ове области.
1.5. Опис постојећег стања
1.5.1. Оцена постојећег стања
1.5.1.1. Грађевинско подручје

- јавне функције

Објекти се у обухвату Плана јављају у
мањим групацијама у оквиру пољопривредних
површина. Просторним планом града Чачка
грађевински реони су предвиђени тачкасто на
простору овог плана, углавном на локацијама на
којима се и сада налазе. Једино се северни део
обухвата налази у оквиру простора који је
Просторним планом предвиђен као компактни
грађевински реон веће површине.

- зоне рада и

1.5.1.2. Намена површина

- зоне посебне намене.

Највећу површину у обухвату Плана чини
пољопривредно земљиште, углавном обрадиве
површине и воћњаци. Становање на предметном
простору је организовано на деловима парцела
које су у функцији пољопривреде или на
самосталним парцелама у непосредном контакту
са пољопривредним површинама. Шумска
вегетација је на простору плана заступљена у
линеарним формацијама, уз речно корито или на
међама пољопривредних површина. Кроз читав
обухват протиче река Бања.

Основна подела грађевинског подручја
сеоских насеља је на:
- становање

4. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ
4.3. ОПШТА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ
ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И
ОБЈЕКАТА
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Правило 20
Водовод и
трасирати тако да:

канализација

се

морају

- не угрожавају постојеће или планиране
објекте, као и планиране намене коришћења
земљишта,
- да се подземни простор и грађевинска
површина рационално користе,
- да се поштују прописи који се односе на
друге инфраструктуре,
- да се води рачуна о геолошким особинама
тла, подземним водама...
Правило 36
Код
пројектовања
већих
инфраструктурних објеката (постројења за захват
чисте воде, пројектовања већих инфраструктурних
објеката (постројења за захват чисте воде,
постројења за пречишћавање отпадних вода,
резервоари,
колектори,
дистрибутивни
цевоводи...) неопходно је извршити консултације
са Министарством надлежним за послове
грађевинарства или стручном службом ЈКП

Остатак површина у обухвату чине
саобраћајнице са припадајућим зеленилом. У
обухвату
Плана
налази
се
неколико
некатегорисаних локалних путева који су делом
трасирани кроз катастарске пацеле у јавној
својини (парцеле пута и парцеле реке), а делом
преко приватних парцела. Ради се углавном о
приступним путевима ка објектима у обухвату.
Од границе ПДР-а бање Горња Трепча,
кроз обухват овог Плана, изведен је део цевовода
који треба да води отпадне воде до будућег
постројења за пречишћавање. У обухвату овог
плана, цевовод је изведен у дужини од око 1200 m.
Делом је трасиран кроз коловозе постојећих
приступних путева, а делом кроз парцеле које су у
функцији пољопривреде или представљају делове
сеоских домаћинстава.
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.
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1.5.2. Трасе, коридори и регулација
саобраћајница
1.5.2.1. Друмски саобраћај
Саобраћајно-географски положај
Повезаност Бање Трепче у саобраћајном
смислу се остварује преко Општинског пута бр.
123-8 (Л 308) - Станчићи (веза са М-5)-Доња
Трепча-Горња Трепча-Луњевица-Г. Милановац
(веза са ДП IB реда бр. 22). Општински пут води
из правца Станчића, даље се простире поред реке
Бање, кроз централни део насеља и у центар Бање
испред објекта за стационарно лечење.
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Техничко – експлоатационе карактерис–
тике 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.
Саобраћајна мрежа на подручју Плана се
мора употпунити и развити, у смислу
реконструкције постојећих саобраћајница, у виду
проширења попречних профила, а у оквиру
просторних ограничења.

Подручје које је обухваћено планом
пресеца деоница некатегорисаног пута –
Вукашиновића пут који се везује на општински
пут бр. 123-8 (Л 308). Коловоз овог пута је ширине
3.5м са обостраним каналима.

1.5.3. Мреже и капацитети јавне комуналне
инфраструктуре

Значајнија саобраћајница која пресеца
простор у захвату плана је некатегорисани пут
Прислоница - Трепча који се серпентински везује
на општински бр. 123-8 (Л 308). Попречни профил
некатегорисаног пута чини коловоз ширине до 4м.

Преко и око предметног плана постоји
водоводна мрежа која је прикључена на
водосистем Рзав. Водоводне цеви су пречника
50мм, 63мм, 80мм и 100мм. Израђене су од ТПЕ
материјала за радни притисак од 10 бари.

Остале саобраћајнице које улазе у простор Плана
представљају приступе до објеката у оквиру
становања и пољопривредних имања.
Веома мало је саобраћајница са застором
од асфалта (само главни правци) а знатно више са
застором од макадама (шљунка) или без икаквог
застора.
Основно обележје простора у обухвату Плана
представља спонтана градња.
Подручје, поред примарне саобраћајнице општинског пута бр. 123-8 (Л 308), карактерише
спонтано настала мрежа приступних путева који
прате протезање катастарских парцела, које су
местимично уситњаване за потребе стамбене
индивидуалне изградње. У профилу ових улица
изграђен је велики део канализационе мреже.
Раскрснице су углавном неадекватне
пропусне моћи, радијуса мањих од потребних за
проходност меродавних возила.
На подручју Плана детаљне регулације
значајна је заступљеност пољопривреде и
индивидуалног становања, где је омогућено
задовољење захтева за паркирањем у оквиру
парцела корисника.
1.5.2.2. Оцена постојећег стања
Друмски саобраћај на подручју које је
предмет разраде Планом чине кратке деонице
општинског или некатегорисаног пута, као и
неколико кратких, приступних путева и одликују
се недовољном развијеношћу.

1.5.3.1. Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа

Фекална канализација
Изградња постојеће мреже санитарне
канализације насеља Горња Трепча почела је пре
око 50 година у оквиру Пројекта система за
пречишћавање отпадних вода, на основу кога је
изграђен пречистач отпадне воде који је обухватао
објекат таложника и хлоринаторску станицу.
Пројекат је водило тадашње предузеће ДП
„Природно лечилиште“. Током времена је
долазило до повећавања мреже и прикључења
већег броја корисника тако да сада на поменутом
систему има око 100 прикључених корисника.
Отпадна вода прикупљена овим канализационим
системом се доводи до поменутог таложника
лоцираног поред саме реке Бање, на 400м од
центра бање Горња Трепча. Према речима
запослених у насељу Горња Трепча стање ове
канализационе мреже је такво да на најмање 50%
система треба урадити реконструкцију. Отпадне
воде са овог система се испуштају директно у реку.
Током 2009. године Месна заједница
Горња Трепча покренула је изградњу мреже
фекалне канализације по пројекту за цело насеље.
До 2013. године изграђено је укупно око 6000м
мреже која није у употреби. Радови су тада
заустављени, како би се одабрала локација будућег
постројења за пречишћавање отпадне воде.
Изведена канализациона мрежа у периоду
од 2009-2013. године је геодетски снимљена и
унета у катастар града Чачка.
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Представници Месне заједнице бање
Горња Трепча и ЈКП „Водовод“ Чачак су
дефинисали локацију будућег ППОВ Горња
Трепча, на удаљености од око 1 км од последњег
изведеног шахта санитарне канализације.

Постојећа ТК мрежа 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.

Атмосферска канализација

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.

На подручју плана нема изграђене
атмосферске
канализације.
Пројектом
рехабилитације пута према Горњој Трепчи
предвиђено је одвођене атмосферских вода
путним каналима.
1.5.3.2. Електроенергетска мрежа
Локација која је предмет овог плана напаја
се електричном енергијом преко трафо станица
које су ван зоне овог плана. У непосредној близини
овог
плана
налази се
трафо
станица
ТС10/0.4kV/kV ''Луке Горња Трепча'' снаге
250kVА. Преко локације прелази 10kV-ни
далековод од ТС10/0.4kV/kV ''Радошевића коса''
до ТС10/0.4kV/kV ''Горња Трепча 1''. Овај
далековод је изграђен на бетонским стубовима
проводником Al/Č 3x50/8 mm2. Од овог
далековода са једног стуба је каблом типа XHP48A 3x(1x150)mm2 повезана трафо станица ''Луке Г.
Трепча''. На локацији постоји мрежа ниског
напона урађена као ваздушна на бетонским
стубовима типа НБ 9/250 m/daN и УЗБ 9/1000
m/daN, урађена самоносивим кабловским снопом
СКС X00/0-A 3x70+54,6+2x16mm2. Ова мрежа
МНН се напаја ел. енергијом из ТС10/0.4kV/kV
''Луке Горња Трепча'' и из ТС10/0.4kV/kV
''Слатина''.
1.5.3.3. Телекомуникациона инфраструктура
На локацији која је предмет овог плана
нема објеката телекомуникационих али пролази
подземна телекомуникациона инфраструктура
положена у земљи на дубини од 0.6-1.2м. Мрежа је
довољног капацитета за потребе постојећих
корисника као и за прикључење будућег
постројења.
Телефонске
централе
којима
гравитира ово подручје су дигиталне.
Претплатници на наведеној локацији су
обухваћени следећим кабловским подручјем
Горња Трепча-НО101 и Доња Трепча НО101.
Кроз део локације положени су оптички
каблови кроз ПЕ цеви пречника 40мм на следећим
релацијама:
Оптички кабл Станчићи – Доња Трепча –
Горња
Трепча,
кабл
TSOM
03
(3x2)IIx0.4x3.5CMAN,
Оптички кабл АТЦ Мојсиње – ЗОК Доња
Трепча – ЗОК Горња Трепча, кабл TSOM 03
(8x6)IIx0.4x3.5CMAN,

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 DN90, DN63 и
DN40. На предметном простору, дистрибутивни
гасовод је вођен кроз коловоз и границама
катастарских парцела.
1.5.4. Зеленило
У оквиру предметног плана зеленило је
углавном заступљено у виду пољопривредних
обрадивих површина које заузимају половину
предметног простора. Користе се као њиве и
ливаде.
Зеленило је присутно и у форланду реке
Бање. Чини га аутохтона вегетација средњег и
високог растиња. Ово растиње је присутно и на
међама пољопривредних површина, као и на
појединим местима уз саобраћајнице.
На појединим локацијама уз западну
границу, у обухват залазе површине под шумском
вегетацијом. Реч је о мањим површинама које
представљају делове шума.
Травнате површине и декоративно
зеленило присутни су на парцелама стамбених
објеката.
У обухвату плана нема уређених 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
ортофото приказом подручја и ажурираном
висинском представом.
Остали подаци и услови уграђени су у
План, а услови јавних предузећа везани за
инфраструктурно напајање предметног простора
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коментарисани су у оквиру поглавља која се баве
инфраструктуром.
Преко градске службе сви корисници
простора су упознати са поступком израде Плана
детаљне регулације за ово подручје. На одржаном
раном јавном увиду јавност (правна и физичка
лица) је упозната са општим циљевима и сврхом
израде плана, предложеним планским решењем,
као и ефектима планирања.
1.5.6. Биланс површина - постојећи начин
коришћења земљишта у оквиру анализираног
просторa
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2.1.2. Намена простора и биланс површина
2.1.2.1. Намена простора
Анализом
постојећег
стања
и
геоморфолошких карактеристика терена дошло се
до предлога будуће трасе колектора отпадних вода
од последње тачке изграђеног колектора до
локације за изградњу постројења за пречишћавање
отпадних вода. Решење је уграђено у овај План, а
приказ трасе будућег колектора је представљен у
графичким прилозима. Уколико се при изради
техничке документације дође до повољнијег
решења трасе колектора, могућа је његова
примена.

НАМЕНА

УКУПНА
ПОВРШИНА
КОРИШЋЕЊА
(m2)

СТАНОВАЊЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ

32.831,48

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

3.361,24

ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОВРШИНЕ

66.158,57

ВОДОТОК

23.962,25

ЗЕЛЕНИЛО УЗ
САОБРАЋАЈНИЦЕ

4.933,28

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

3.627,23

Земљиште изван грађевинског подручја

УКУПНО

134.874,03

Обухвата површину од 6,85 ha. Чине га:

За постављање колектора није предвиђено
опредељивање посебних површина, већ ће се он
водити кроз друге површине, које углавном
задржавају своје постојеће намене. У највећој мери
ради се о пољопривредним површинама.
За постојећи и планирани цевовод
предвиђа се формирање заштитног појаса ширине
5,40 m, односно, 2,70 m на обе стране од осовине
цеви.
У
оквиру
предметног
простора
дефинисано је грађевинско подручје, у оквиру кога
је земљиште подељено на површине јавне и остале
намене.

2. ПЛАНСКИ ДЕО

Зоне пољопривредног земљишта

2.1. Правила уређења

Зоне пољопривредног земљишта су
планиране у централном и јужном делу обухвата,
на површинама које се и сада налазе у функцији
пољопривреде.

2.1.1. Подела на функционалне зоне унутар
простора Плана
Простор унутар границе обухвата Плана
детаљне регулације представља јединствену
целину кроз коју се трасира фекални колектор а у
оквиру које се развијају функционалне зоне које у
плану
прате
одговарајући
урбанистички
показатељи.
Простор у обухвату плана подељен је на
следеће функционалне зоне:
- Зона водотока
- Зона комуналних функција
Постројење за пречишћавање отпадних
вода
- Зеленило уз саобраћајнице
- Саобраћајне површине
- Зоне породичног становања
- Зоне пољопривредног земљишта

Ова зона је опредељена 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.
Правила грађења на овим површинама
важе из Просторног плана града Чачка.
Грађевинско подручје
Опис границе грађевинског подручја
Граница грађевинског подручја се у
највећем делу поклапа са границом Плана.
Изузетак су две локације на којима се
пољопривредно земљиште налази уз источну
границу обухвата.
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Граница грађевинског подручја креће од
северне границе к.п. 239/2, К.О. Доња Трепча,
затим иде делом северне границе к.п. 239/1, а
потом прелази преко ове парцеле, као и преко к.п.
237/1 и 237/2, да би делом источне границе 237/2
дошла до к.п. 236. Североисточном границом ове
парцеле, долази до парцеле реке, к.п. 2865, чијом
границом иде даље ка северу. Све напред поменуте
парцеле се налазе у К.О. Доња Трепча. Потом
граница иде источном границом парцеле 2881,
К.О. Доња Трепча, односно 2155, К.О. Горња
Трепча (парцела која је граница између
катастарских
општина).
Овде
граница
грађевинског подручја улази у К.О. Горња Трепча
и источном границом к.п. 2140/1 иде ка северу, до
парцеле 1422, затим иде источном границом ове
парцеле, прелази преко ње, и враћа се на источну
границу к.п. 2140/1, којом поново иде ка северу, до
к.п. 1393/6. Од парцеле 2033/4 (која је изван
грађевинског подручја), па до к.п. 1422, граница
грађевинског подручја се поклапа са границом
плана, као и од к.п. 1410, па до почетне тачке описа
границе грађевинског подручја.
У обухват грађевинског подручја улазе
следеће катастарске парцеле:
У К.О. Горња Трепча
Целе катастарске парцеле:
1348, 1349, 1354/3, 1355/1, 1355/2, 1356, 1389/1,
1391/1, 1392, 1393/6, 2048, 2049, 2087, 2088, 2089,
2090/1, 2090/2, 2140/1 и 2155.
Делови катастарских парцела:
678/11, 679/7, 679/8, 1335/13, 1335/16, 1343/2,
1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2, 1347, 1382, 1422,
2092/2, 2093 и 2136.
У К.О. Доња Трепча
Целе катастарске парцеле 236, 238, 239/2 и 2881.
Делови катастарских парцела 235, 237/1, 237/2,
239/1 и 2865.
Грађевинско подручје обухвата површину
од 6,63 ha.
Земљиште у оквиру грађевинског подручја
је подељено на површине јавне и остале намене.
- површине јавне намене обухватају 3,54 ha
- површине остале намене обухватају 3,09 ha
Површине јавне намене
У оквиру
планирани су:

површина

- Зона водотока
- Зона комуналних функција

јавне

намене
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- Постројење за пречишћавање отпадних вода
- Зеленило уз саобраћајнице
- Зеленило уз водоток
- Саобраћајне површине
Зона водотока
Планом је предвиђена регулација корита
реке Бање само у горњем делу њеног тока кроз
обухват Плана, у дужини од око 70m. У остатку
обухвата предвиђено је њено задржавање у
природном току.
Ова зона је планирана у оквиру
грађевинског подручја, па уколико се за тим укаже
потреба, могућа је изградња обалоутврде и других
објеката у циљу заштите водотока и стварања
могућности за вођење колектора.
Зона комуналних функција
Ова зона је планом опредељена за
изградњу постројења за пречишћавање отпадних
вода. Налази се у крајњем јужном делу обухвата
Плана, у КО Доња Трепча. Обезбеђен јој је
приступ са јавне саобраћајне површине - локалног
пута Л308.
Изради овог Плана претходила је израда
Студије постројења за пречишћавање отпадних
вода Горња Трепча, од стране предузећа
Енергопројект – Хидроинжењеринг А.Д. У овој
студији дати су подаци о технологији процеса
пречишћавања воде, хидраулички прорачуни,
подаци о капацитетима и димензијама будућег
постројења и др.
Подаци који следе, делимично или у
потпуности, преузети су из напред поменуте
студије, с тим да су дати илустративно, односно,
нису обавезујући, односно, уколико се при разради
техничке документације дође до повољнијег
решења, дозвољена је његова примена.
Постројење за пречишћавање отпадних
вода почиње улазним шахтом, у који се вода
доводи главним гравитационим колектором
пречника DN 400mm. Након улазног шахта у
ППОВ предвиђена је аутоматска решетка са
чистилицом која је смештена у бетонски канал и
кроз њу вода пролази гравитационо, а затим се
цевоводом пречника DN 250 mm уводи у објекат
СБР. Аутоматска решетка је опремљена
чистилицом која сакупљен материјал одлаже у
контејнер смештен на платоу поред решетке.
Локација ППОВ се у почетном делу, на
улазу у ППОВ налази на коти 300,00 mnm, а затим
пада у правцу ка реципијенту-потоку Бања до коте
297,66 mnm. Предвиђено је насипање терена до
коте 300,00 mnm, односно формирање платоа на
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коме ће бити смештени сви објекти постројења. На
овај начин ће се обезбедити објекти у случају
поплаве и евентуалног изливања воде из корита
реципијента.
СБР уређај је предвиђен од армираног
бетона, правоуганог облика. Објекат је већим
делом укопан. Уздужно је подељен на 4
дела/коморе. Улазни део се налази на 2 етаже.
На доњем делу, који је укопан се налази
егализациони базен у који се гравитационо уводи
вода након проласка кроз аутоматску решетку. На
горњој етажи која је у нивоу терена су смештене
канцеларија, просторија за електро опрему и
просторија за дуваљке. Овај део изнад терена
опремљен je са 3 засебна улаза са спољне стране и
наткривен је косим кровом.
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У oквиру зоне комуналних функција
обавезно је формирање зеленог заштитиног појаса
по ободу локације, а према околним наменама.
Основна функција овог појаса јесте да ублажи
негативне утицаје буке и аерозагађења (прашина у
току изградње постројења, непријатни мириси и
др.), који се могу јавити у оквиру планиране
намене.
Заштитно зеленило представља линијски
постављен појас зеленила формиран садњом
високог, густог зеленила свуда око простора који
треба заштитити или на неки начин одвојити од
садржаја у непосредној близини.
За формирање појаса, што је могуће више,
користити
аутохтоне
врсте
биљака
и
укомпоновати их са постојећим високим растињем
које је присутно на самој локацији. Користити
жбунасту и дрвенасту вегетацију и то уз
комбиновање лишћарских и четинарских врста.
Ширина заштитног појаса, као и избор
врста за његово формирање, је у директној
зависности од расположиве слободне површине, а
биљни садржај треба да задовољи еколошке и
естетске критеријуме, уз услов да се избегне
претерано шаренило. У систему зеленила
заштитни појасеви играју веома значајну улогу у
побољшању
санитарно-хигијенских
и
микроклиматских услова.
Зеленило уз саобраћајнице

У егализационом базену су смештене
пумпе којима се вода потискује у реакторе. СБР
уређај има 2 реактора. Вода се наизменично пумпа
прво у један, па у други реактор. Реактори су
опремљени муљним пумпама за препумпавање
муља у комору за стабилизацију муља.
Реактори су опремљени декантерима за
одвођење пречишћене отпадне воде. Пројектовани
су да одводе количину од 12 l/s кроз цев пречника
DN 200 mm до шахта за мерења протока. Након
мерења протока пречишћена отпадна вода се
цевоводом пречника 250 mm одводи у излазни
шахт који се налази на коти терена 300,00 mnm и
са котом дна 296,45 mnm. Из излазног шахта се
цевоводом пречника DN 250 mnm отпадна вода
одводи директно у реципијент, са котом дна цеви
на излазу од 296,03 mnm.
Четврти део СБР уређаја чини комора за
стабилизацију муља. Вишак муља се уклања
помоћу аутоцистерне и одлаже на депонију.

Зеленило уз саобраћајнице је заступљено
на три локације у обухвату Плана. Јавља се тамо
где је између планираних саобраћајница и других
намена, остало слободних површина које не
задовољавају услове за формирање грађевинске
парцеле. Предвиђене су као травнате површине,
како не би угрожавале прегледност саобраћајница
уз које се јављају. Ове површине се могу
користити и на друге начине, а у функцији
саобраћаја: за проширење или измештање
саобраћајница, јавне паркинге, колске прилазе
објектима и сл.
Саобраћајне површине
Саобраћајне површине у обухвату плана
чини мрежа друмског саобраћаја. Планирана
мрежа саобраћајница је последица потврђивања
постојећих праваца као и квалитетно опслуживање
садржаја у оквиру граница Плана уз максимално
коришћење изграђене саобраћајне мреже.
Мрежу друмског саобраћаја у оквиру плана чине
Примарна мрежа
Општински путеви:
Oпштински пут Л308 – тангира границу Плана
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Некатегорисани пут Прислоница – Трепча

Површина за ППОВ

Некатегорисани пут – Вукашиновића пут

Зеленило
саобраћајнице

Секундарна мрежа
Колско-пешачки прилази
Атарски путеви
Површине остале намене
Површине за становање се задржавају на
локацијама на којима се и сада налазе, и то као
становање на селу. Начин уређења и грађења на
овим површинама је у складу са условима датим
Просторним планом града Чачка.
Сеоска
домаћинства
могу
бити
пољопривредна и непољопривредна. Дворишта
пољопривредних домаћинстава, поред стамбеног,
имају и економски део. Помоћни објекти у
функцији пољопривреде се обавезно морају
организовати у оквиру економског дворишта.
Дозвољене намене у оквиру ове зоне 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,
социјална заштита, култура, забава, спорт,
пословно-административне делатности и сл.
Зеленило уз водоток
Зеленило уз водоток је заступљено у
крајњем северном делу обухвату Плана. У овој
зони планирано је задржавање постојеће
аутохтоне високе вегетације.
2.1.2.2. Биланс површина у обухвату Плана
УКУПНА ПОВРШИНА
КОРИШЋЕЊА (m2)

ЗЕМЉИШТЕ
ПОДРУЧЈА

ИЗВАН

2.869,31
уз

1.440,41

Зона водотока

23.132,02

Саобраћајне површине

7.991,29

УКУПНО

134.874,03

2.1.3. Површине јавне намене – опис локација и
попис парцела

Зоне породичног становања

НАМЕНА

27. март 2018. године

ГРАЂЕВИНСКОГ

Површине јавне намене обухватају:
земљиште у коридору постојећих улица, делове
парцела у обухвату површина остале намене који
се планирају припојити постојећим улицама за
које је планирана корекција регулације, парцеле и
делове
парцела
за
отварање
продора
новопланираних улица, земљиште у функцији
зеленила уз саобраћајнице, парцеле реке Бање, као
и површине опредељене за регулацију њеног тока
у северном делу обухвата и парцелу на којој се
планира изградња објекта постројења за
пречишћавање.
Планом су дати аналитичко геодетски
елементи за обележавање површина у функцији
саобраћаја и приказани су на карти План
саобраћаја и нивелације.
Површине јавне намене и тачке за
обележавање површина јавне намене су приказане
у графичком прилогу План урбанистичке
регулације и површина јавне намене.
За површине јавне намене одређују се:
Зона водотока
К.О. Горња Трепча
Делови катастарских парцела 1389/1 и
2140/1, као и цела катастарска парцела 2155.
К.О. Доња Трепча
Део катастарске парцеле 2865, као и цела
катастарска парцела 2881.
Зона комуналних функција - ППОВ

Зоне пољопривредног
земљишта

68.540,36

К.О. Доња Трепча
Цела катастарска парцела 236.

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Зеленило уз саобраћајнице
К.О. Горња Трепча

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Делови катастарских парцела 1422 и 2136.

Зоне
породичног
становања

29.049,53

Саобраћајне површине

Зеленило уз водоток

1.851,11

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Зона
функција

комуналних

К.О. Горња Трепча
Делови катастарских парцела 678/1, 678/11, 679/7,
679/8, 1335/13, 1335/16, 1343/2, 1345/1, 1345/2,
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1346/1, 1347, 1348, 1354/3, 1356, 1382, 1389/1,
1422, 2048, 2087, 2088, 2089, 2090/1, 2136 и 2140/1.

канализације. Попречни профил колско-пешачких
прилаза састоји се од коловоза ширине 5м

К.О. Доња Трепча

Атарски путеви

Делови катастарских парцела 235, 237/1, 237/2,
239/1 и 239/2.

Потврђени су
катастарске парцеле

2.1.4. Општи урбанистички услови за уређење
површина јавне намене – саобраћајне и зелене
површине

Са рангом приступних улица – колскопешачких прилаза на предметном простору
планирана је:

2.1.4.1. Саобраћајне површине

- Улица бр 1. потврђена по постојећој траси. Пружа
се од некатегорисаног пута Прислоница-Трепча
паралелно са реком и слепо завршава. Целом
дужином ове саобраћајнице изграђена је траса
цевовода. Улица бр. 1 планирана је за проширење
попречног профила – на коловоз ширине 5м.

Визија и принципи развоја су:
Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су:
реконструкција, модернизација и доградња
постојећих саобраћајница као и трасирање нових
приступних, у циљу опслуживања постојећих и
планираних садржаја
Саобраћајна мрежа
Планирана мрежа саобраћајница у захвату
плана је последица потврђивања постојећих
праваца као и квалитетно опслуживање садржаја у
оквиру граница Плана уз максимално коришћење
изграђене саобраћајне мреже.
Друмски саобраћај
1. Основна или примарна саобраћајна мрежа
Чине је саобраћајнице које тангирају
предметни простор или га секу на веома кратким
деоницама, а намењене су проточном саобраћају и
њима се обавља основни транспортни рад свих
видова моторног површинског саобраћаја и то су:
Oпштински пут бр. 123-8 (Л308, који није
о захвату Плана осим веома кратке деонице) на
појединим деловима тангира границу Плана и на
њега се везују све остале приступне саобраћајнице
у захвату. Траса општинског пута је преузета из
Главног пројекта где је предвиђено и проширење
попречног профила (5.5+2x1.5м).
Некатегорисани пут Прислоница - Трепча
који је контактним планом (ПДР „Горња Трепча“)
планиран са корекцијом постојеће трасе и
укидањем серпентине према општинском путу
123-8 (Л308) као и постојеће раскрснице са њим.
Попречни профил планиран је за проширење
(6+2x1.5м)
Некатегорисани – Вукашиновића пут
потврђен је по постојећој траси и дат са
проширењем попречног профила (5+2x1м)
2. Остале (секундарне) саобраћајнице
Колско-пешачки прилази
Планирани су углавном по постојећој
траси и поклапају се са трасом изведене фекалне

у

оквиру припадајуће

- Улица бр. 2, такође је планирана по постојећој
траси, а представља саобраћајну везу објеката
породичног становања са једне стране реке Бање и
општинског пута 123-8 са друге стране.
Улица бр. 2 везује се са друге стране на
Вукашиновића пут и планирана је са попречним
профилом који се састоји од коловоза ширине 5м.
Општи услови
За све планиране саобраћајнице и
саобраћајне објекте обавезна је израда пројектне
документације. Код пројектовања саобраћајних
површина и саобраћајница, 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.
Регулација свих улица обухвата коловозну
површину и тротоар, у променљивој ширини у
зависности од ранга улице (приказано на
графичком прилогу „План саобраћаја и
нивелације“).
Планирано је задржавање постојеће
саобраћајне матрице, уз реконструкцију и
доградњу којом се побољшава ниво услуге,
заснован на следећим правилима:
- коловози саобраћајница треба да имају најмање
две саобраћајне траке, како би се ефикасно одвијао
двосмерни саобраћај возила;
- у оквиру постојећих и планираних „слепих“
улица обезбедити простор за окретање возила;
поставити
сигнализацију;

одговарајућу

саобраћајну

Заштитни појасеви у инфраструктурним
коридорима
Заштитни појас, са сваке стране јавног
пута, има следеће ширине:
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- општински пут...................................

5 метара

- остале (секундарне) саобраћајнице ....
Нивoи укрштања
светлосне контроле

5 метара

- површински, без

Паркирање
Паркирање у обухвату Плана решава се у
складу са нормативима за планиране намене
површина (породично становање и ППОВ).
Издвојене јавне паркинг површине нису
предвиђене.
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 површина,
испоштовати следеће услове:
а/ Услови приступа
породичног становања

парцелама

у

оквиру

Ако се грађевинска парцела не ослања
директно на јавну саобраћајну површину, њена
веза са јавном саобраћајницом се остварује преко
приступног пута минималне ширине 3,5м.
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.
Минимална ширина приступног пута који
се користи за повезивање две до четири
грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и
дужине до 100м` је 4,5м.
Минимална ширина приступног пута који
се користи за повезивање више од четири
грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и
дужине до 100м` је 5,0м`.
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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
Заштита пејзажа обухвата читав низ
планских мера којима се делује у правцу очувања,
унапређења и спречавања девастације природних
одлика пејзажа. У том смислу, као приоритетна и
основна мера истиче се утврђивање зона са
одговарајућим начином уређења где се штите
њихове основне природне вредности, а тиме и
пејзаж. Код планирања управљања подручјем
утврђен је одговарајући еколошки модел, којим је
спречена знатнија измена пејзажних вредности, тј.
тежило се ка задржавању аутентичних облика
пејзажа, а будући развој базиран је на принципу
„одрживог развоја“.
У оквиру јавних зелених површина
издвајају се зона зеленила у функцији саобраћаја.
Зеленило уз саобраћајнице је заступљено на више
локација у обухвату Плана. Јавља се тамо где је
између планираних саобраћајница и других
намена, остало слободних површина које не
задовољавају услове за формирање грађевинске
парцеле. Предвиђене су за озелењавање уз услов
да не ометају ток одвијања саобраћаја, али се могу
користити и на друге начине, а у функцији
саобраћаја: за проширење или померање
саобраћајница, јавне паркинге и сл.
Зеленило уз саобраћајнице
Озелењавање дуж саобраћајница 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, санитарнохигијенских 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 линеарно
зеленило уз саобраћајнице игра веома значајну
улогу у побољшању санитарно-хигијенских и
микроклиматских услова.
При избору врста за улично зеленило треба
водити рачуна да осим декоративних својстава
буду прилагођене условима раста у уличном
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профилу (отпорност на збијеност тла, водни
капацитет земљишта, прашину, гасове и сл.).
Озелењавање вршити у партеру на следећи начин:
партерним зеленилом, травним површинама,
перенама и нижим врстама чија висина не прелази
висину од 50цм, које не ометају саобраћајне
визуре,
садњом дрворедних садница на сунчаној страни
улице,
садњом садница из категорије ниског дрвећа или
садњом шибља,
вертикалним озелењавањем.
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
Водоводна мрежа
Постојећа водоводна мрежа се задржава. За
потребе ППОВ-а планиран је цевовод пречника
63мм који се прикључује на постојећу мрежу.
Водоводне цеви су од ТПЕ материјала за радни
притисак од 10 бари. Постављају се у постељицу
од песка. Затрпавање рова је шљунком у слојевима
од 30цм са потребним квашењем и набијањем.
Дубина укопавања водоводних цеви је 1.0м до
горњег темена цеви.
Фекална канализација
Овим планом се дефинеише траса
фекалног колектора од последњег шахта до
локације за ППОВ. Усвојена је локација улазног
шахта на постројење на коти терена од 300,00 мнм.
Усвојена је кота дна шахта од 298,45 мнм, чиме је
остварена дубина улазног шахта на ППОВ од
1,55м.
Реципијент за испуст пречишћене отпадне
воде је река Бања који се налази уз локацију
ППОВ.
Квалитет пречишћене воде треба да
одговара степену квалитета воде потока Бања.
Приликом
дефинисања
процеса
пречишћавања отпадних вода посебну пажњу
посветити захтевима да процес буде ефикасан,
флексибилан и да се процесом може адекватно
управљати.
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Анализа количина отпадних вода
Постројење за пречишћавање отпадних
вода насеља Горња Трепча димензионисати на
2000 ЕС за крај пројектног периода, односно у
2035. г. Анализа претпостављеног броја ЕС, као и
садашњих и будућих количина отпадне воде
извршена је на основу броја становника и туриста,
прираштаја
становништва
у
предвиђеном
пројектном периоду, података о потрошњи воде,
као и развојних планова насеља Горња Трепча.
Насеље Горња Трепча се снабдева водом из
регионалног система „Рзав“. Према подацима
добијеним од ЈКП Водовод Чачак средња годишња
потрошња воде износи 2,22 л/с.
Усвојене су вредности коефицијената
дневне и часовне неравномерности уобичајене за
оваква насеља:
K max.dn = 1,5
K max.čas = 2
На основу усвојених коефицијената
неравномерности и података о количини
испоручене воде за водоснабдевање, добијају се
следеће вредности максималне дневне и
максималне часовне потрошње воде у 2017.
години.
Qsrgod (l/s)

kdn

Qmaxdan
(l/s)

kh

Qmaxh
(l/s)

2.22

1.5

3.33

2

6.66

Усвојено је да ће 70% воде испоручене за
водоснабдевање доспети у канализациони систем,
с обзиром на губитке у систему и количину воде
која се користи за заливање. У наредној табели су
приказане вредности максималне дневне и
максималне часовне количине отпадне воде у
2017. години које су добијене на основу података
о потрошњи воде.
70%
Qsrgod
(l/s)

kdn

Qmaxdan
(l/s)

kh

Qmaxh
(l/s)

1.55

1.5

2.33

2

4.66

Имајући у виду смернице ЕУ из области
пречишћавања санитарне отпадне воде вредност
специфичне количине отпадне воде износи 150
л/ст/дан.
За туристе је усвојена вредност од 160
л/турист/дан, с обзиром на то да се овде ради о
бањском туризму, где туристи заправо користе
бањску минералну воду у циљу побољшања свог
здравственог стања, тако да је усвојена нешто већа
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вредност у односу на становништво, али мања у
односу на количине које препоручују литерарни
подаци за категорију туриста.
На основу коефицијената дневне и часовне
неравномерности и количине отпадне воде која се
генерише по становнику/туристу на дан,
израчунате су вредности средњег дневног,
максималног дневног и максималног часовног
протицаја за 2017. годину као и за крај пројектног
периода, што се може видети у следећим табелама.
Број
становника

Становништво
туристи

2017. г.

qs
(l/st/dan)

Qsr
dan
(l/s)

565

150

0.98

914

160

0.56

0.85

1.69

1.55

2.32

4.64

УКУПНО

kdn

Qmax
dan
(l/s)

kh

Qmax
h (l/s)

1.5

1.47

2

2.94

Број
станов
-ника

qs
(l/st/dan)

Qsr
dan
(l/s)

kdn

Qmax
dan
(l/s)

kh

Qmaxh
(l/s)

Становништво

753

150

1.31

1.5

1.96

2

3.92

туристи

1247

160

0.77

1.15

2.31

УКУПН
О

2000

2.08

3.12

6.23

2035. г.

Посматрајући број гостију по месецима
може се видети сезонски карактер туристичке
посете при чему је највећи број гостију забележен
у периоду од јуна до септембра, док у јануару
смештајни капацитети уопште не раде јер нема
туриста. Ван сезонске количине отпадне воде су
израчунате за минималан број корисника
канализационог система и ППОВ и то је број
становника који живе у насељу Горња Трепча.
Резултати прорачуна су приказани у
следећој табели.

2035. г.

Број
становника

qs
(l/st/dan)

Qsr
dan
(l/s)

kdn

Qmax
dan
(l/s)

kh

Qmax
h (l/s)

Становништво

753

150

1.31

туристи

0

160

0.00

0.00

0.00

УКУПНО

753

1.31

1.96

3.92

1.5

1.96

2

3.92

Атмосферска канализација
На подручју плана није планирана
атмосферска
канализација
већ
се
вода
гравитационо излива према потоку „Бања“.
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2.1.5.2. Електроенергетска инфраструктура
Како је приказано у делу плана који се
односи на постојеће стање електроенергетске
инфраструктуре закључујемо да се предвиђено
планирано постројење за пречишћавање са снагом
од око 22kW очекиване снаге прикључује са
постојеће нисконапонске мреже. Прикључење
објекта биће подземним каблом типа и пресека
који ће одредити главни пројекти за овај објекат.
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 10kVних 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
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инсталација водити рачуна о минималном
растојању које мора бити следеће за разне врсте
инсталација:

предвиђене саобраћајнице, изврши измештање,
односно усклађивање траса инсталација у складу
са планским решењем датим предметним планом.

- 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.

Осветљење саобраћајница као и око
објекта урадити према важећим прописима и
препорукама.

- 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.
- 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

2.1.5.3. Телекомуникациона инфраструктура
На основу анализе постојећег стања као и
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.
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.
Телекомуникациони систем је један од
најважнијих инфраструктурних система од кога
зависи функционисање животних активности у
насељима а веома је ваљан за подручје које
представља и простор обухваћен овим планом.
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.)
Планом
надлежног
предузећа
за
телекомуникације ''Телеком Србија'' предвиђена је
изградња следећих mIPAN централа. И то: Турско
гробље-Горња Трепча, Беле воде-Горња Трепча,
Никитовићи-Горња Трепча и Добросављевићи –
Доња Трепча.
Овим МСАН-овима
омогућено је
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
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претплатничка петља мора бити удаљена највише
од 150 до 300 метара.
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 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 0.4м ширине. и цеви
поставити у одгварајућим носачима за ове цеви. Уз
телекомуникациону канализацију предвиђена су и
ТК окна димензија које ће 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 електронске комуникације
или при градњи објеката и инфраструктуре за
потребе телекомуникација потребно је у свему се
придржавати важећих правилника из ове области а
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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.
Прикључење
објекта-постројења
за
пречишћавање
биће
подземно
кабловима
ТК59ГМ(ДСЛ) пресека који одреде главни
пројекти
за
објекат
на
постојећу
телекомуникациону инфраструктуру.
У самим објектима у зависности од намене
просторија предвидети одређен број телефонских
прикључница.
Број
прикључница,
начин
каблирања одредиће
се главним пројектом
инсталација за сваки објекат а према техничким
условима
за
прикључење
објекта
на
телекомуникациону мрежу које издаје надлежно
телекомуникационо предузеће а који су саставни
део пројектне документације.
При изградњи нове телекомуникационе
мреже изградити и јавне телефонске говорнице у
објектима јавних установа или као самостојеће на
улицама.
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 гасна мрежа. Планом је предвиђено
њено задржавање, без увођења новог гасовода, јер
постојећа мрежа у потпуности опслужује
предметно подручје. Даља гасификација је
планирана кроз изградњу гасних прикључака са
мерним местима код потрошача.
2.1.6. Смернице за уређење зелених површина у
оквиру осталих намена
У оквиру система зеленила предметног
плана издвајају се још и зелене површине које
прате претежне намене.
Зеленило зоне породичног становања
Ове површине се планирају на локацијама
на којима се и сада налазе, као становање на селу.
Сеоска домаћинства могу бити пољопривредна,
мешовита
и непољопривредна. Дворишта
мешовитих и пољопривредних домаћинстава
поред стамбеног имају и економски део.
Дозвољене намене у оквиру ове зоне су породично
становање, породично становање са пословањем
или чисто пословање.
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Приликом уређења окућница у оквиру
стамбених објеката, изнаћи начин да се постојеће
зелене површине преуреде, освеже новим
садржајима, а нове услове условити изградњом
функционалног зеленила.
На парцелама породичног становања
просторе између улице и објекта озеленити
декоративним врстама, а део парцеле иза објекта
може се користити као башта, воћњак или
економски део парцеле. Како се ова категорија
зеленила јавља на већ оформљеним површинама,
не може се значајно утицати на њену структуру.
Препоручује се употреба живица, уместо
чврстих ограда, као и употреба пергола са
пузавицама. Приликом одабира биљних врста,
препорука, за власнике, је да то буду аутохтоне
врсте прилагођене датим условима и организоване
у традиционалном стилу.
Добро
организованим
зеленим
површинама са живим оградама, перголама и
осталим
вртно-архитектонским
елементима
улицама се може дати нов, аутентичан изглед.
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
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 објекта 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 површинама које су по овом плану
предвиђене као зеленило уз саобраћајнице не може
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се дозволити постављање привремених објеката
чија је намена супротна намени датој у плану, 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 и тротоара.
Положај саобраћајница у уличном
коридору дефинисан је и осовином самих
саобраћајница.
У односу на регулациону
дефинисана је грађевинска линија.

линију

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
Како би се дефинисали детаљни услови за
заштиту животне средине потребно је препознати
потенцијале утицаје ППОВ на животну средину.
Ови утицаји могу се јавити током изградње
постројења, за време његовог редовног рада, као и
након престанка рада и у случају акцидента. У
складу са тим морају се предузети адекватне мере
заштите и редовно спроводити систем праћења
стања одређених елемената животне средине
(мониторинг). Спровођење мера заштите у циљу
спречавања, смањења и где је то могуће,
отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на
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животну средину, зависи искључиво од људског
фактора. Ове мере се могу сврстати у: мере
предвиђене законским и подзаконским актима,
превентивне мере, мере заштите у току извођења
радова, мере заштите у току редовног рада објекта,
мере заштите у случају удеса, мере заштите у
случају престанка рада.
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 заузетости простора–
парцела и утврђених максималних спратности, уз
поштовање
ограничења,
обезбеђују
се
квалитетнији услови живота.
Општи услови заштите животне средине
обезбеђују се придржавањем одредби:
- Закона о заштити животне средине („Сл. гласник
РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 др.
закон, 43/11 УС и 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 и 36/09).
- Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“
бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
- Закона о заштити природе („Сл. гласник РС” бр.
36/09, 88/10, 91/10 и14/16).
- Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр.
36/09 и 10/13).
- Закона о заштити од буке у животној средини
(„Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10).
- Закона о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10 и
93/12).
- Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”
бр. 111/09 и 20/15).
- Закона о рударству и геолошким истраживањима
("Службени гласник РС" број 88/11)
- Закона о заштити земљишта ("Службени гласник
РС" број 112/15).
- Националне стратегије одрживог коришћења
природних ресурса и добара (“Службени гласник
РС” број 33/12).
Према условима Групе за заштиту животне
средине Градске управе за урбанизам града Чачка
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прописане су следеће мере за заштиту животне
средине:
Опште мере заштите животне средине:
- обавезно је одлучивање о потреби процене
утицаја за пројекте потенцијалне изворе свих
облика и врста загађивања, угрожавања и
деградације простора и животне средине, у складу
са важећом регулативом;
- дозвољено је планирање и реализација пројеката
(делатности, технологија) чија реализација и
редовни рад неће утицати на квалитет животне
средине и здравља становништва, за које се
поступком процене утицаја могу планирати и
реализовати мере превенције, спречавања и
отклањања потенцијално негативних утицаја и
ефеката у простору и животној средини, мере
заштите и мониторинга животне средине у свим
фазама реализације, редовног рада и за случај
акцидента;
- при планирању и реализацији пројеката
(објеката),
обавезно
је
претходно
инфраструктурно и комунално опремање и
уређење локације;
- просторно-планске мере: правилан избор
локације, распоред опреме према технологији
пречишћавања отпадних вода и активности уз
уважавање микролокацијских карактеристика
предметног обухвата плана; активности које могу
ометати становању и бањском лечењу друге
сличне делатности које могу сметати становању
буком, прашином или непријатним мирисима
треба јасно физички издвојити и формирати
одговарајуће заштитне зелене засаде од
листопадних, зимзелених и четинарских врста,
стварајући спратну конструкцију, почевши од
травног покривача, преко шибља до дрвећа густе
крошње;
- забрањено је одлагање отпада, постављање
вентилационих отвора и димњака, као и емитера
буке у правцу стамбених објеката;
Заштита ваздуха
Заштита и очување квалитета ваздуха на
подручју плана, обухвата мере превенције и
контроле емисије загађујућих материја из свих
извора загађења, како би се спречио и умањио
њихов утицај на квалитет ваздуха и минимизирали
потенцијално негативни ефекти на животну
средину и здравље становништва.
Општи услови за спречавање и смањење
загађивања ваздуха су:
- спроводити неопходне техничке мере заштите у
циљу смањења емисије загађујућих материја у
ваздух;
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- дефинисати и утврдити трасе транспорта опасних
и штетних материја;
- формирати зону дрворедног зеленила дуж
саобраћајница, у складу са просторним
могућностима уз проверу синхрон плана
инсталација;
- анализа руже ветрова мора бити један од услова
при пројектовању постројења и мора бити
прилагођена тако да непријатни мириси не буду
ношени на насељене делове обухвата овог плана;
- забрањено је да се уређаји који могу емитовати
непријатне мирисе налазе у близини објеката
становања у обухвату и најближим деловима
обухвата Плана.
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- заштита средине градског подручја.
Правилником се предвиђа заштита
градског канализационог система од следећих
утицаја:
- ненамерног упуштања вода у канализациони
систем,
- материја које по димензијама не одговарају
прописаној моћи пријемних објеката градског
канализационог система,
- запаљивих и експлозивних материјала, хемијских
агенаса,
- материја које образују наслаге на зидовима
канала,

Заштита вода

- радиоактивних материјала,

- заштита вода се спроводи изградњом и
функционисањем система за пречишћавање
отпадних вода са циљем спречавања загађења
земљишта, површинских и подземних вода;

- инфективних вода,

- обавезно комунално и инфраструктурно
опремање подручја са којег се врши прихват
отпадних вода и за које се пројектује постројење за
пречишћавање отпадних вода. Веома важан услов
је да се инфраструктура изгради тако да је
одвојена канализација за комуналне отпадне воде
и атмосферске воде (кишу снег) у складу са
Одлуком о јавном водоводу и канализацији града
Чачка “Службени лист града Чачка” број 13/2008.
Одвојити атмосферску и комуналну канализацију
- дефинисати реципијент за прихват отпадних вода
након третмана на постројењу за пречишћавање
отпадних вода;
- дефинисати реципијент за атмосферске воде;

Овим правилником дата су упутства за
заштиту од механичких утицаја, заштиту од
запаљивих материја, заштиту од хемијских
супстанци и заштиту од инфективних вода.
Заштита земљишта
- Опште мере заштите земљишта у обухвату Плана
подразумевају
систем
праћења
квалитета
земљишта и његово одрживо коришћење;
- Планом се формира просторна целина за
изградњу постројења које доприноси заштити
земљишта;
- обавезна
земљишта;

је

рекултивација

деградираног

- депоновање и одлагање отпада и отпадног
материјала мора бити у складу са утврђеним
правилима и прописаним условима;

За објекте које одржава Предузеће ЈКП
„Водовод“ града Чачка обавезно је придржавати се
одредби Правилника о заштити градског
канализационог система града Чачка из 1979. год.
Овим правилником се прописују технички и
санитарни услови за упуштање вода у градски
канализациони систем. Циљ овог правилника
јесте:

- услов за адекватну заштиту земљишта је
дефинисање реципијента за прихват отпадних
вода након третмана на постројењу за
пречишћавање отпадних вода;

- заштита особља које ради на одржавању објеката
градског канализационог система од могућих
штетних бактериолошких хемијских и механичких
утицаја,

Заштита од буке

- заштита објеката канализационог система од
механичких, хемијских и других потенцијално
могућих оштећења,
- заштита реципијената,
- заштита биолошких процеса обраде у оквиру
канализационог система,

- такође услов за адекватну заштиту земљишта је
дефинисање реципијента за прихват атмосферских
вода.
Заштита од буке обухвата спровођење
техничких и биолошких мера заштите како би се
умањили негативни утицаји које повишен ниво
буке може имати по биљни, животињски свет и
становништво у окружењу. Међусобни просторни
распоред
инфраструктуре,
балнеолошких,
стамбених,
рекреационих,
туристичкоугоститељских и других објеката сматра се
превентивном мером заштите од буке.
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Услови и мере заштите од буке и вибрација
су:
- обавезна је реализација појаса заштитног
зеленила у оним деловима планског подручја који
могу представљати потенцијалне изворе буке;
- успостављање посебног саобраћајног режима у
зонама са могућим или очекивано повећаним
интензитетима буке;
Управљање отпадом
Концепт управљања отпадом на подручју
Плана мора бити заснован на укључивању у
систем управљања отпадом на територији града
Чачка, као и на примени свих неопходних
организационих и техничких мера којима би се
минимализовали потенцијални негативни утицаји
на квалитет животне средине.
Опште мере управљања отпадом су:
- вршити сакупљање, разврставање и безбедно
одлагање отпада;
- уклањање отпада вршити према врсти и
карактеру отпада, сагласно важећој законској
регулативи;
- отпад који настаје при третману отпадних
комуналних вода (муљ, чврсти отпад, отпад од
манипулативних операција мора бити складиштен
према одредбама Закона о управљању отпадом и
важећих подзаконских аката);
- за прихват муља предвидети посебне површине.
Површине за одлагање и сакупљање у редовним
технолошким условима и додатне површине у
акцидентним ситуацијама када се не могу
благовремено извршавати све операције одлагања,
збрињавања и одвожења отпадног муља на
третман.
У циљу испуњења захтева предвиђених
законима
и
другим
прописима
обавезе
инвеститора су следеће:
• Према члану 18. Закона о процени утицаја на
животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04,
36/09), обавеза инвеститора је да изради Студију о
процени утицаја пројекта на животну средину и на
Студију обезбеди сагласност надлежног органа,
обзиром да је иста саставни део документације за
прибављање дозволе за рад.
• Да се врше периодични прегледи и испитивања,
као и испитивања емисије и имисије, буке и
вибрација, као и да се о томе води прописана
евиденција.
• Да се врше периодични прегледи и испитивања
прописаних средстава за рад и уређаја, као и да се
о томе води евиденција.
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• Примена прописаних норматива и стандарда код
избора и набавке уређаја и опреме за предложени
систем пречишћавања.
Током изградње као и каснијег рада
постројења потребно је пратити стање животне
средине, како би се могли утврдити могући
неповољни и нежељени утицаји. Праћење утицаја
ППОВ на животну средину мора бити усклађено
са важећим законским прописима и подзаконским
актима, нормативима и стандардима. За
реализацију
мониторинга
биће
задужене
овлашћене
институције
и
организације.
Мониторинг током фазе изградње генерално се
односи на мониторинг ваздуха и буке, као и
мониторинг количине отпада. Квалитет ваздуха
угрожавају емисија издувних гасова из камиона и
грађевинских машина, настајање буке, емисија
прашине због земљаних радова и кретања
механизације. Мониторинг током оперативне фазе
односи се на мерење параметара квалитета воде,
ефикасности процеса третмана отпадних вода,
праћење муља, квалитета ваздуха и буке итд.
Специфични циљеви мониторинга воде на
локацији ППОВ су: квалитет отпадних вода које се
доводе на постројење за пречишћавање, квалитет
пречишћених отпадних вода на изласку из
постројења, а пре упуштања у реципијент,
количине пречишћене отпадне воде која се упушта
у реципијент, квалитет остатка (муља) од
пречишћавања отпадних вода, квалитет подземних
вода. Мониторинг ваздуха треба спроводити на
локацији постројења за пречишћавање отпадних
вода, као и на локацијама пумпних станица, што се
посебно односи на амонијак и водоник сумпор, у
складу са Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“ бр.
11/10, 75/10 и 63/13). Током рада постројења за
третман отпадних вода, ниво буке мора се редовно
пратити у близини постројења, на местима где су
пумпе, вентилатори и пречистачи, у близини
црпне станице, као и у непосредном окружењу.
Обавеза инвеститора је да управља свим насталим
врстама отпада на адекватан начин и у складу са
законским одредбама и Планом управљања
отпадом којим се врши редовна евиденција о
врстама и количинама насталог отпада,
класификација отпада пре отпочињања његовог
кретања, као и докуметовање кретања отпада.
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
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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 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. 52/09).
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.
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угрожености. За сваки степен утврђене су
одговарајуће мере, услови и режими заштите.
2.1.9.3. Правила и услови заштите природних и
културних добара
Увидом у Централни регистар заштићених
природних добара Србије и документацију Завода
за заштиту природе Србије, а у складу са
прописима који регулишу област заштите природе
утврђени су општи услови заштите природе, као и
услови
заштите
природе
за
израду
инфраструктурне мреже и постројења за
пречишћавање отпадних вода. На предметном
подручју нема заштићених подручја за које је
спроведен или покренут поступак заштите, али је
констатовано да се у његовој близини налази
Споменик природе „Гојковића липа“ и Објекат
хидролошког и хидрогеолошког наслеђа Србије
(„Радиоактивна вода (бање) Горње Трепче“
(Инвентар објеката геонаслеђа Србије 2005, 2008).
Према наведеним условима потребно је:
- обезбедити да сви објекти и инфраструктура у
оквиру постројења за пречишћавање и третман
отпадних вода, буду на одговарајући начин
одржавани;
- дуж инфраструктурних траса не сме доћи до
промене инжењерскогеолошких карактеристика
тла
- цевоводи и остала подземна инфраструктура у
оквиру постројења на читавој траси буду
изоловани; уколико постоје делови дренажне
мреже отвореног карактера, морају бити
регулисани и осигурани од изливања течних
материја, испаравања штетних и опасних материја
и др.
- могућа укрштања цевовода са путевима, стазама
и водотоковима дуж трасе, решити адекватним
осигурањем, како цевовода тако и терена или
корита водотокова;
- предвидети да цевоводна мрежа буде прописно
укопана на одговарајућу дубину и обезбеђена од
смрзавања или гелизације/коагулације отпадне
воде;
- вентилациони шахтови морају испуњавати
техничке услове, односно важеће стандарде;

- Уредбом о организовању и функционисању
цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92)

- приликом поствљања цевовода и свих других
радова, хумусни слој се мора уклонити и
депоновати посебно, како би се могао вратити на
првобитно место и искористи за санацију и
затравњивање;

Градови и насеља у Републици Србији
класификовани су кроз четири степена

- предвидети да отпадне воде буду третиране,
складиштене и транспортоване према прописима,
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у одговарајућим објектима (или посудама) и
уређајима;
- уколико се у отпадним водама јављају материје
попут уља и масти, посебно предвидети начин
њиховог складиштења и транспортовања из
постројења;
- наталожени муљ, као један од крајњих продуката
у поступку пречишћавања отпадних вода, мора
бити на прописан начин складиштен и
транспортован из постројења;
- предвидети да сви базени, резервоари и остала
инфраструктура који служе за таложење отпадних
вода морају бити непропусни;
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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.

- испустни канали пречишћене воде у реципијенте
морају имати уставе, које се могу користити по
потреби; пројектовано испуштање пречишћених
вода не сме бити већег капацитета него што су
прихватни профили реципијента, а одабир места
испуста
ефлуента
мора
бити
сагласан
максималном степену разблажења;

Нивелације свих пешачких стаза и пролаза
радити у складу са важећим прописима о кретању
особа са посебним потребама.

- предвидети да пречишћене воде на местима
испуста буду одговарајућег квалитета;

2.1.11. Мере енергетске ефикасности

Потребно је испоштовати одредбе Закона о
спречавању
дискриминације
особа
са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“ број 33/2006), у
смислу члана 13.

- уколико се ради о отпадним водама са
повишеном температуром, изузев третманапречишћавања,
њихова
температура
пре
упуштања мора бити усклађена са температуром
воде реципијента;

Одрживој потрошњи енергије треба дати
приоритет рационалним планирањем потрошње,
те имплементацијом мера енергетске ефикасности
у све сегменте енергетског система. Одржива
градња је свакако један од значајнијих сегмената
одрживог развоја који укључује:

- предвидети мониторинг на најближим
пијезометрима низводно од комплекса, како би се
пратио могући утицај активности у оквиру
постројења на квалитет подземних вода.

Употребу грађевинских материјала који
нису штетни по животну средину, енергетску
ефикасност зграда, управљање отпадом насталим
приликом изградње или рушења објеката.

Према решењу издатом од стране Завода за
заштиту споменика културе Краљево, на простору
Плана нису евидентирана археолошка налазишта,
али важе следеће мере заштите културних добара:

У циљу енергетске и еколошки одрживе
изградње
објеката
треба
тежити:
смањењу
губитака
топлоте
из
објекта
побољшањем
топлотне
заштите
спољних
елемената и повољним односом основе и волумена
зграде, повећању топлотних добитака у објекту
повољном оријентацијом зграде и коришћењем
сунчеве енергије, коришћењу обновљивих извора
енергије у зградама (биомаса, сунце, ветар итд),
повећању
енергетске
ефикасности
термоенергетских система.

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

У циљу рационалног коришћења енергије
треба искористити све могућности смањења
коришћења енергије у објектима. При изградњи
објеката користити савремене термоизолационе
материјале, како би се смањила потрошња
топлотне енергије. Предвидети могућност
коришћења соларне енергије. Као систем против
претеране инсолације користити одрживе системе
(грађевинским елементима, зеленилом и сл.) како
би се смањила потрошња енергије за вештачку
климатизацију. При прорачуну коефицијента
пролаза топлоте објеката узети вредности за 20-
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25% ниже од максималних дозвољених вредности
за ову климатску зону. Дрворедима и густим
засадима смањити утицај ветра и обезбедити
неопходну засену у летњим месецима. Недовољна
топлотна изолација доводи до повећаних
топлотних губитака зими, хладних спољних
конструкција,
оштећења
насталих
влагом
(кондензацијом) као и прегрејавања простора лети.
Последице
су
оштећења
конструкције,
неконфорно и нездраво становање и рад.
Загревање таквих простора захтева већу количину
енергије што доводи до повећања цене коришћења
и одржавања простора, али и до већег загађења
животне средине. Побољшањем топлотно
изолационих карактеристика зграде могуће је
постићи смањење укупних губитака топлоте за
просечно 40 до 80%.
Код градње нових објеката важно је већ у
фази идејног решења у сарадњи са пројектантом
предвидети све што је потребно да се добије
квалитетна и оптимална енергетски ефикасна
зграда.
Зато је потребно:
Анализирати локацију, оријентацију и
облик објекта, применити високи ниво топлотне
изолације комплетног спољњег омотача објекта и
избегавати топлотне мостове.
У циљу рационалног коришћења енергије
треба искористити све могућности смањења
коришћења енергије у објектима. При изградњи
објеката користити савремене термоизолационе
материјале, како би се смањила потрошња
топлотне енергије.
Искористити топлотне добитке од сунца и
заштитити се од претераног осунчања. Као
сиситем против претеране инсолације користити
одрживе
системе
(засену
грађевинским
елементима, зеленилом и сл.) како би се смањила
потрошња енергије за вештачку климатизацију.
Дрворедима и густим засадима смањити утицај
ветра и обезбедити неопходну засену у летњим
месецима.
При прорачуну коефицијента пролаза
топлоте објеката узети вредности за 20-25% ниже
од максималних дозвољених вредности за ову
климатску зону.
За производњу топлотне енергије за
загревање објеката и потрошне санитарне воде од
ОИЕ могу се користити: биомаса, сунчева
енергија, биогас и сл. Поред ових извора енергије
у ту сврху у примени су и топлотне пумпе „ваздухвода“ и „вода-вода“.
При изградњи нових објеката потребно је
прво размотрити примену неких од поменутих
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извора топлотне енергије и у ту сврху предузети
све потребне архитектонско грађевинске мере.
У изградњи објеката поштоваће се
принципи енергетске ефикасности. 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.
2.2. Правила грађења
Правила грађења су дефинисана за све
површине које се налазе у захвату Плана.
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
правоугаоника или трапеза.

има

облик

Грађевинска парцела (планирана и
постојећа) има површину и облик који омогућавају
изградњу објекта у складу са решењима из
планског документа, као и што су у складу са
правилима грађења и техничким прописима.
Исправка граница суседних парцела
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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.

27. март 2018. године

Планом је дозвољена изградња објеката за
планиране намене грађевинског земљишта
дефинисане у графичком прилогу План намене
површина. За површине изван грађевинског
подручја, односно, за пољопривредно земљиште,
изградња објекта 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.
Приоритет при реализацији плана је
изградња постројења за пречишћавање отпадних
вода, као и изградња дела трасе колектора од
последњег изведеног шахта до будућег
постројења.
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 породичног становања

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.

I) Правила у погледу величине парцеле

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.

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. Свака грађевинска парцела мора
имати приступ са јавне саобраћајнице.

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.

Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална
површина
новоформиране
грађевинске парцеле 6 ари.
Најмања ширина грађевинске парцеле је
15m.

II) Други објекти на парцели
Дозвољена је градња другог објекта у
функцији становања или пословања на једној
грађевинској парцели, као и изградња пратећих
објеката (гараже, оставе за огрев, летње кухиње), а
све у оквиру планом задатих параметара градње.

27. март 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Код пољопривредних домаћинстава, у
оквиру економског дворишта, дозвољена је
изградња објеката у функцији пољопривреде.
III) Врста и намена објеката
У оквиру ове зоне, становање је
организовано кроз сеоска домаћинства. Овде се
могу јавити пољопривредна и непољопривредна
домаћинства. Помоћне објекте у функцији
пољопривреде обавезно организовати у оквиру
економског дворишта.
На
површинама
опредељеним
за
породично становање могућа је организација
становања као и садржаја који су компатибилни са
становањем и који могу подржати становање као
примарну намену, а то су различити видови
пословања: трговина, услужно занатство, услужне
делатности, угоститељство, социјална заштита,
култура, забава, спорт, пословно-административне
делатности и сл.
Садржаји компатибилни претежној намени
се могу организовати у оквиру делова стамбених
објеката (до 30% укупне површине) као допунска
намена, могу се организовати у оквиру другог
објекта на парцели или се поједини објекти са
припадајућим парцелама могу определити за неку
намену компатибилну претежној.
Забрањује се изградња објеката чија би
намена угрожавала животну средину и услове
становања буком, мирисима, вибрацијама,
гасовима, отпадним водама и другим штетним
дејствима. У зони становања су забрањене следеће
намене: галванизерске, ауто-лимарске, ливачке,
пластичарске,
качарске
и
каменорезачке
радионице, радионице за прераду коже, млевење
минерала и камена, сакупљање секундарних
сировина и сл.
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Максимална заузетост парцеле је 50%
(рачунајући све објекте, стазе и платое са
саобраћајницама, манипулативним површинама и
паркинзима).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове
зоне је мин 50%.
VI) Дозвољена спратност и висина објеката
Максимална дозвољена спратност објеката
је По+П+1+Пк;
Максимална висина слемена је 12m,
мерено од коте приземља објекта до слемена.
Максимална
дозвољена
помоћних објеката је По+П.

спратност

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 1,6m.
VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом до 1,4m висине од коте тротоара. Ограде
се постављају на границу парцеле тако да стубови
ограде и капије буду на земљишту власника
ограде. Парцеле се могу ограђивати и живом
зеленом оградом која се сади у осовини границе
грађевинске парцеле. Врата и капије на уличној
огради не могу се отварати ван регулационе
линије.
Ограде се могу постављати и између
функционалних делова домаћинства, стамбеног и
економског дворишта, баште и сл.

IV) Положај објеката на парцели
Објекти у овој зони се могу постављати као
слободностојећи.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације и површина јавне
намене. Дефинисане су у односу на планиране
регулационе линије.

VIII) 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.

Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објекта и партерног уређења.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 2m са отворима за стамбене
просторије, односно 1m са отворима за помоћне
просторије.

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.

V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални дозвољени индекс заузетости
парцеле је 25%

IX) Минимални степен комуналне
опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне
површине;
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
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- 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. Зоне комуналних функција –
Постројење за пречишћавање отпадних вода
I) Правила у погледу величине парцеле
Величина парцеле одговара површини која
је овим планом опредељена као зона комуналних
функција, а како је приказано у графичком
прилогу План намене површина.
II) Врста и намена објеката
Објекат поставити као слободностојећи.
У оквиру ове зоне предвиђена је изградња
објекта постројења за пречишћавање отпадних
вода.
III) Положај објеката на парцели
У оквиру ове зоне дефинисана је зона
градње у односу на регулационе линије.
Грађевинске линије су на растојању од 5 m у
односу на регулационе. У овом појасу треба
предвидети обавезан појас заштитног зеленила по
ободу парцеле, али и предвидети појас слободног
простора око објекта, минималне ширине 3,5 m, за
прилаз ватрогасног возила.
Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије.
IV) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
20%
Максимална заузетост парцеле је 50%
(рачунајући објекат, све поплочане површине на
отвореном,
платое
са
саобраћајницама,
манипулативним површинама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове
зоне је мин 50%, од тога предвидети 10%
заштитног зеленила.
V) Дозвољена спратност и висина објеката
Максимална спратност објеката је По+П.
Висина етажа условљена је неопходном опремом
и технолошким процесом.
VI) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће, а врсту и висину
ограде ускладити са потребама и прописима за ову
врсту објекта.
Ограда се поставља на границу парцеле.
VII) Обезбеђивање приступа парцели и
простора за паркирање возила
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Парцели за изградњу постројења је планом
обезбеђен прилаз са јавне саобраћајнице.
У оквиру грађевинске парцеле потребно је
обезбедити адекватне манипулативне површине.
Паркирање решити у оквиру парцеле
поштујући стандарде у броју паркинг места у
односу на намену, капацитет и величину објекта.
IX) Минимални степен комуналне
опремљености
- приступ парцели обезбеђен
саобраћајнице

са

јавне

- 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 половину 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.
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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.
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
мањој удаљености од 2 m од границе суседне
парцеле могу се доградити до планом задатих
параметара, с тим што се:
- при доградњи у вертикалном габариту 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
од 2 m.
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 складу са Законом о пољопривредном
земљишту.
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
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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
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комуналног предузећа које ће дефинисати
динамику прикупљања и одношења отпада.
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.
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- 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.
Објекат постројења за пречишћавање
отпадних вода, обликовати у складу са правилима
за ту врсту објеката, али при том водити рачуна да
објекат буде складно укомпонован у природно
окружење у ком је планиран.
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 Плана детаљне регулације за
постројење за пречишћавање отпадних вода за
потребе бање Горња Трепча и делове насеља
Горња и Доња Трепча 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)
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Табела епицентара земљотреса који се
налазе на предметној локацији

Карта сеизмичког хазарда за повратни
период од 475 година на површини терена

2.2.8. Услови за прикључење објеката на
комуналну инфраструктуру
Табела нумеричких вредности сеизмичког
хазарда за повратни период од 475 година, по
параметру максималног хоризонаталног убрзања
PGA на основној стени (vs=800m/s)

2.2.8.1. Хидротехничка инфраструктура
Прикључити се са водом на постојећи
цевовод пречника 63мм. Предвиђен је водомерни
шахт. У водомерном шахту су смештени
одговарајући водомер и водоводна арматура.
Прикључење на јавну канализациону мрежу
вршити по могућности у ревизиона окна.
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Дно
прикључног
канала
(кућног
прикључка) мора бити издигнуто од коте дна
сабирног канала (по могућности прикључивати се
у горњу трећину).
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 СРБИЈАГАСНови 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-е важе услови директно из Плана уз израду
пројекта парцелације за предметну саобраћајницу.
Треба
се
придржавати
пројектантских и планерских правила:

следећих

- улице секундарне мреже пројектовати за
рачунску брзину од 30км/х до 40км/х и са
максималним подужним нагибом од 12% (14%)
- саобраћајнице секундарне мреже пројектовати са
ширином коловоза минимум 5,0 m за двосмерни
саобраћај или са 3,5m за једносмерни саобраћај
- прилазе парцелама са коловоза градити од бетона
ширине минимално 3,0m
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- примењивати унутрашње радијусе кривина од
мин 5,0m, где се обезбеђује проточност саобраћаја
због противпожарних услова;
2.2.9.2. Правила изградње површина за
паркирање
Паркирање возила за сопствене потребе
власници стамбеног објекта, по правилу
обезбеђују на грађевинској парцели изван
површине јавног пута.
2.2.9.3. Правила градње коловоза, колскопешачких 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
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.
Нивелета коловоза мора бити прилагођена
датом нивелационом решењу, постојећем терену и
изграђеном коловозу са којим се повезује
планирани коловоз.
МАКСИМАЛНИ ПОДУЖНИ НАГИБ:
- секундарне улице ...................

12% (14%)

У случају конкретних, секундарних
саобраћајница-приступних улица, максимални
нагиби могу да иду до 12% (14%), а изузетно и
више у случајевима када су потврђиване постојеће
приступне улице поред којих су већ изграђени
објекти са својим приступима.
Вертикална заобљења нивелете извести
сходно рангу 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 косине усека и насипа је потребно
озеленити аутохтоним зеленилом како би се што
мање нарушио природни амбијент.
Оивичење коловоза радити од бетонских
ивичњака 18/24цм. На улазима у дворишта и на
прелазима оивичења радити од упуштених
(оборених) ивичњака и прописаним рампама.
За конкретне приступне-стамбене улице
ширине 5м без тротоара, где није предвиђена
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кишна канализација, оивичење пројектовати у
нивоу коловоза што би омогућило одводњавање
површинских вода у околни терен.

буду прилагођене условима раста у уличном
профилу (отпорност на збијеност тла, водни
капацитет земљишта, прашину, гасове и сл.).

Тротоаре,
посебне
пешачке
или
бициклистичке стазе радити са застором од
бетонских полигоналних плоча, камених плоча
или неког другог природног материјала по избору
пројектанта.

Озелењавање вршити у партеру на следећи

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.
Све елементе попречног профила који се
међусобно функционално разликују одвојити
одговарајућим елементима, као и поставити
одговарајућу
саобраћајну
сигнализацију
(хоризонтална и вертикална).
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).
Пре извођења саобраћајница извести све
потребне уличне инсталације које су предвиђене
планом, а налазе се у попречном профилу.
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 спољње ивице планираног профила
саобраћајнице):
- за општински пут ...........................

5 метара

- за секундарну мрежу........................

5 метара

Дуж јавних путева потребно је обезбедити
инфраструктуру за прикупљање и контролисано
одвођење атмосферских вода.
2.2.9.4. Правила за изградњу и уређење јавних
зелених површина
Озелењавање дуж саобраћајница спроводи
се тзв. линеарном садњом. Приликом линеарне
садње обавезно је омогућити прилазе парцелама
формирајући продоре кроз зеленило ове
категорије.
При избору врста за улично зеленило треба
водити рачуна да осим декоративних својстава

начин:
- партерним зеленилом, травним површинама,
перенама и нижим врстама чија висина не прелази
висину од 50цм, које не ометају саобраћајне
визуре,
- садњом дрворедних садница на сунчаној страни
улице,
- садњом садница из категорије ниског дрвећа или
садњом шибља,
- вертикалним озелењавањем.
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.
2.2.10. Правила за изградњу мреже и објеката
јавне инфраструктуре
2.2.10.1. Правила за изградњу водоводне и
канализационе мреже
Код укрштања водоводне мреже и
фекалног колектора, водоводна мрежа треба да је
изнад. Водоводне цеви су од ТПЕ материјала за
радни притисак од 10 бара. Хоризонтално
растојање
водоводне
мреже
и
фекалне
канализације треба да је 1м. 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 реку Бања.
Одвођење атмосферских вода на предметној
локацији решити одвођењем у реку Бања. Дубина
укопавања код водоводне мреже мора обезбедити
мин. 1,0 м слоја земље изнад цеви, а код
канализационе мреже мин. 0,8 м.
2.2.10.2. Правила за изградњу
електроенергетске мреже
Целокупну електроенергетску мрежу
градити на основу главних пројеката у складу са
важећим прописима..
Елекетроенергетску мрежу вишег и нижег
напона радити као кабловску мрежу у ужем
градском подручју као и у руралном делу плана.
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При изградњи објеката водити рачуна да се
исти не граде у заштитном појасу далековода који
са обе стране вода до крајњег фазног проводника,
има следеће ширине:
За напонски ниво 1кV до 10кV
- За голе проводнике 10 метара, кроз шумско
подручје 3 метра;
- За слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз
шумско подручје 3 метра
- За самоносеће кабловске снопове 1 метар
Објекти се могу градити у овом појасу
уколико се обезбеди сагласност ЈП „Електромрежа
Србије“, за које важе услови да је потребно
урадити Елаборат о могућностима градње.
Каблове полагати где год је могуће 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 укрштању 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. 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 полагање електроенергетског
кабла изнад или испод цеви водовода или
канализације.
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.
Електричне инсталације унутар објекта
пројектовати и извести у складу са прописима и
стандардима из ове области, уз примену свих
потребних заштитних мера.

27. март 2018. године

Код реконструкције НН мреже, односно
"превођења" надземне у подземну мрежу,
потребно је извршити и реконструкцију кућних
прикључака, коришћењем подземних водова и
КПК ормана. Као уличне разводне ормане са
изводима за напајање више објеката, користити
одговарајуће атестиране слободностојеће ормане,
постављене на бетонске темеље. Ове ормане
постављати по тротоарима, зеленим површинама,
другим јавним површинама, или грађевинским
парцелама уз решавање одговарајућих имовинскоправних односа, тако да буду уклопљени у
амбијент, односно да буду неупадљиви како бојом,
тако и димензијама, као и да не угрожавају
безбедност пешака и других учесника у саобраћају
и општу безбедност грађана.
2.2.10.3. Правила за изградњу
телекомуникационе мреже
Целокупну ТК мрежу градити на основу
главних пројеката у складу са важећим законским
прописима.
Објекти за смештај телекомуникационе
опреме у приградским зонама могу се градити у
оквиру објеката, на грађевинској парцели. Објекти
у приградским зонама могу да се граде као
приземни објекти или објекти на стубу. 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 зонама зелених јавних површина граде се
као подземни или изузетно као приземни објекти.
Објекти за смештај телекомуникационе
опреме у зеленим површинама могу се градити на
основу одобрења за градњу.
Приземни
објекат
за
смештај
телекомуникационе опреме је површине до 50 м2.
Објекат мора бити ограђен ако је монтажни, а
зидани објекти не морају бити ограђени. Око
објекта нема заштитне зоне.
До објекта за смештај телекомуникационе
опреме потребно је обезбедити приступну
пешачку стазу минималне ширине 1,5 м од
најближе јавне саобраћајнице.
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
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ТТ 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
канализацијуод 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).
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 метра, 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.
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.
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Нови телекомуникациони надземни вод,
којим се врши замена постојећег вода мора бити у
виду самоносивог вода.
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
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.
Надземни телекомуникациони водови
постављају се на стубове. Стубови се постављају
на јавним површинама, или на грађевинским
парцелама уз сагласност власника-корисника
парцеле.
Надземни телекомуникациони водови
могу се постављати и на стубове нисконапонске
електроенергетске
мреже,
уз
сагласност
надлежног предузећа, на начин на који то прописи
дозвољавају за конкретне случајеве, тако што се
телекомуникациони
вод
поставља
испод
електроенергетског вода.
Вертикални размак између тих водова у
глави стуба не сме бити мањи од 1 м за случај
неизолованих проводника електроенергетског
вода, односно 0,6 м за случај електроенергетског
вода са изолованим проводницима. Вертикални
размак у средини распона мора бити на
сигурносној удаљености, али не мање од 0,6 м.
Телекомуникациони
вод
може
се
поставити у истој хоризонталној равни са НН
електроенергетским водом, али размак између њих
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сигурносној

При приближавању и укрштању надземног
ТТ вода и НН електроенергетског вода са
изолованим проводницима, размак између њих
мора бити најмање 0,2 м.
У оквиру постојећег габарита објекти
мобилних централа, контролора базних радиостаница, базних радио-станица, радио-релејних
станица, радио и ТВ станица, антена, антенских
стубова и антенских носача могу претрпети замену
постојеће телекомуникационе опреме и каблова
новом телекомуникационом опремом и кабловима
већег капацитета.
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2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату
Плана детаљне регулације

НАМЕНА

Укупна
површина
коришћења m2

Зоне
пољопривредног
земљишта

68.540,36

29.049,53

У оквиру зоне објекти могу да се граде као
приземни објекти или објекти на стубу.

Зеленило уз
водоток

1.851,11

Приступни телекомуникациони водови за
повезивање мобилних централа и базних радиостаница 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.

/

/

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

0,25

По+П+1+Пк
21.787,15

Приземни објекат може бити монтажни
или зидани.

Слободне површине комплекса морају се
озеленити.

БРГП

/

Зоне
породичног
становања

До
објекта
за
смештај
мобилне
телекомуникационе
опреме
потребно
је
обезбедити приступни пут минималне ширине 3 м
од најближе јавне саобраћајнице.

Спратност

Заузетости

ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних радиостаница, радио-релејних станица, радио и ТВ
станица, антена, антенских стубова и антенских
носача у зонама привредних делатности могу се
градити у објекту у оквиру комплекса
појединачних корисника, на слободном простору у
оквиру комплекса појединачних корисника, на
грађевинској парцели.

Објекат за смештај опреме мобилне
телекомуникационе мреже у објекту, као и на
слободном простору у оквиру комплекса
појединачних корисника може се градити на
основу пријаве радова.

Индекс

/

/

/

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Зоне комуналних функција
Површина за
ППОВ

2.869,31

0,20

По+П

573,86

Зона
водотока

23.132,02

/

/

/

Зеленило уз
саобраћајнице

1.440,41

/

/

/

Саобраћајне
површине

7.991,29

/

/

/

УКУПНО

134.874,03

/

/

22.361,01

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.
2.12. Спровођење плана детаљне регулације
План
основ за:

детаљне

регулације

представља

- Издавање локацијских услова
- Израду пројекта препарцелације и парцелације
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- Израду елабората геодетских радова за исправку
граница суседних парцела и спајање две суседне
парцеле истог власника
Овим Планом није предвиђена израда
урбанистичких пројеката, ни урбанистичкоархитектонских конкурса.
3. Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
121.
На основу члана 35. став 7. 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, 98/13одлука 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 и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 22.23. и 26. марта 2018. године, донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПРЕЉИНА – КОЊЕВИЋИ“
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни и плански основ за израду плана
Правни основ за израду Плана детаљне
регулације „Прељина - Коњевићи“ је:
- Закон о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр, 64/10 одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13
- одлука УС, 98/13 – УС 132/2014 и 145/2014-УС)
- Правилник о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр.
64/2015)
- Одлука о изради Плана детаљне
регулације „Прељина - Коњевићи“ („Службени
лист града Чачка“ бр. 16/2015).
Плански основ:
Плански основ за израду Плана детаљне
регулације „Прељина - Коњевићи“ је План
генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку
(„Службени лист града Чачка“, бр. 13/2014).
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1.2. Циљеви и задаци израде плана
Циљ израде Плана детаљне регулације
„Прељина - Коњевићи“ 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
земљишта

коришћење

грађевинског

- 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:
- Планом генералне регулације „Љубић Коњевићи“ у Чачку
- Могућностима геоморфолошких карак–
теристика терена, потребама привредних субјеката
и принципима заштите животне средине.
1.3. Граница обухвата плана
Северна и источна граница Плана детаљне
регулације поклапају се са североисточном
границом ГУП-а, као и североисточном границом
ПГР-а „Љубић – Коњевићи“.
Јужна граница Плана креће од укрштања
новопланираног крака пруге и реке Чемернице и
иде ка западу. Новопланираном саобраћајницом
Ул. Љубић – Коњевићи 72, граница иде до
Државног пута I Б реда, бр. 23 где скреће ка југу и
даље иде дуж поменутог државног пута до
катастарске парцеле 144/1 К.О. Коњевићи, чији
део улази у обухват Плана. Од ове тачке, граница
поново иде ка западу и поклапа се са јужним
границама кат. парцела 38/1 и 38/2 К.О. Коњевићи.
Одавде граница иде ка северу, дуж планираног
коридора железничке пруге до Улице Љубић –
Коњевићи 22. Овом улицом иде даље ка западу до
кат. парцеле 51/3 К.О. Коњевићи и њеном
западном границом поново иде ка северу. Граница
Плана се даље поклапа са границама кат. парцела
21/3, 23/2, 23/3, 24/4, 25 и 51/1, све у К.О.
Коњевићи. Даље иде Улицом Љубић - Ќоњевићи
64 до кат. парцеле 12/2 К.О. Коњевићи, затим се
поклапа са њеним границама, прелази преко к.п.
12/1, иде границом к.п. 8/2 и прелази преко к.п. 8/1,
све у К.О. Коњевићи. Овде граница долази до
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планиране улице Љубић – Коњевићи 63 и обухвата
њен северни крај и прелази преко обухвата ПДР-а
Северни општински пут. Одавде иде ка северу
планираном саобраћајницом Љубић – Коњевићи
65, потом скреће ка северозападу Улицом Љубић –
Коњевићи 66, до парцеле 107/10, чији део залази у
обухват и чијом северном границом, граница
обухвата Плана долази до парцеле 102, коју
прелази, као и к.п. 108/1, све у К.О. Љубић.
Граница поново долази до Улице Љубић –
Коњевићи 65. Њом даље иде ка северу, до к.п. 111,
преко које прелази, као и преко кат. парцела 113,
114, 115, 116, 118, 119, све у К.О. Љубић. Граница
долази до к.п. 2823/1 К.О. Љубић и поклапа се са
њеном северозападном границом, односно враћа
се у почетну тачку у којој се поклапа са границом
ГУП-а, односно, ПГР-а „Љубић – Коњевићи“.

39/5, 39/6, 41/1, 41/3, 51/1, 51/3, 1360/2, 1424 и
1429;

Планом су обухваћени делови
Коњевићи, К.О. Прељина и К.О. Љубић.

2.0 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

К.О.

Површина обухвата Плана је 51,46 ha.
У обухват плана улазе следеће катастарске
парцеле:
У К.О. Прељина
Целе катастарске парцеле:
1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5, 1812/6,
1813/1, 1813/2, 1813/3, 1813/4, 1813/5, 1813/6,
1813/7, 1814/1, 1814/2, 1814/3, 1815, 1816/1, 1816/2,
1816/3, 1817, 1818/1, 1818/2, 1818/3, 1819, 1820/1,
1820/2, 2293 и 2294;
Делови катастарских парцела:
1809/4, 1809/5, 2251/1, 2268/1, 2291/1, 2292/1,
2297/1, 2298/1 и 2298/2;
У К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле:
77/2, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 88/1, 88/2, 112/1,
112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 2823/2 и 2823/3 ;
Делови катастарских парцела:
83, 84/1, 84/2, 85, 86/2, 87, 89/1, 101/1, 101/2, 102,
107/3, 107/10, 108/1, 110/2, 111, 113, 114, 115, 116,
118, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 303/1, 303/3, 303/6,
2784/1, 2789/1 и 2823/1;
У К.О. Коњевићи
Целе катастарске парцеле:
1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5,
3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1,
5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 7, 8/2, 12/2, 21/3, 23/1, 23/2,
23/3, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25, 26/1,
26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30/1, 30/2,
31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 32, 33, 34/2, 34/10, 36/1,
36/4, 36/5, 36/6, 36/10, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/3,

Делови катастарских парцела:
8/1, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/4, 12/5, 21/1, 22/1, 34/4,
35, 36/3, 36/11, 36/12, 39/4, 41/2, 41/4, 46, 47/1, 48,
49/1, 49/6, 60, 64/2, 144/1, 1360/1, 1361, 1372, 1378,
1425 и 1426.
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 Плана генералне регулације
2.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР
ГРАНИЦА ПЛАНА НА ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ,
ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ
2.2.1. ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА НА ЗОНЕ ЗА
КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Планом генералне регулације „ЉубићКоњевићи“ предлаже се израда следећих планова:
1. План детаљне регулације «Љубић 1»
2. План детаљне регулације «Северни општински
пут»
3. План детаљне регулације «Коњевићи-Прељина»
4. План детаљне регулације «Љубић 2»
Планове детаљне регулације радити у
складу са смерницама усклађеног Генералног
урбанистичког плана Чачка и Просторног плана
града Чачка. При изради плана детаљне регулације
дефинисати:
- концепцију уређења простора и типологију
карактеристичних грађевинских зона и целина са
правилима уређења и грађења
- саобраћајну мрежу у односу на саобраћајно
решење дато Планом генералне регулације
„Љубић-Коњевићи“, као дела укупне саобраћајне
матрице града
- локације за површине јавне намене, садржаје и
објекте
- мреже и објекте инфраструктуре и јавног
зеленила са нивелационим и регулационим
решењима
- локације за које се обавезно ради урбанистички
пројекат
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- локације за које је обавеза расписивања јавних
архитектонских или урбанистичких конкурса
- и друге елементе значајне за спровођење плана.
Обавезујуће смернице за израду планова
детаљне регулације
3. План детаљне регулације «ПрељинаКоњевићи»
Планом детаљне регулације „ПрељинаКоњевићи“ обухваћен је простор оивичен североисточно границом ГУП-а код укрштања пруге и
реке Чемернице граница скреће западно
новопланираном саобраћајницом Ул. Љубић –
Коњевићи 22 до пословног комплекса који
обухвата а затим скреће ка северу
и
новопланираном саобраћајницом прелази ПДР
северни општински пут и даље наставља ка северу
до границе са ГУП-ом, а према графичком прилогу
бр. 12 Карта спровођења плана генералне
регулације.
Средишњим делом ПДР пролази и ПДР за
северни општински пут.
У погледу намене простора предметно
подручје је веома садржајно и опредељено за
следеће намене:
у зони градског грађевинског земљишта:
- становање Ц – мала густина насељености до 50
ст/ха,
- пословање и индустрија,
- терминал теретних возила,
- зеленило заштитног карактера,
- комунална инфраструктура,
- инфраструктурни системи,
у зони ван градског грађевинског земљишта:
- пољопривредно земљиште и

припадају претежно руралном начину становања и
делимично
су
опремљене
комуналном
инфраструктуром. У њима је око 50-70% већ
изграђених површина, али их је неопходно било
заокружити
због
очувања
околног
пољопривредног
и
шумског
земљишта.
Тенденција је њихово прерастање у индивидуално
становање градског типа. Заузимају простор од
200 ха, па је неопходно ограничити њихово
ширење, а убрзати њихово опремање.
Индустрија и пословање
Ова намена представља задржавање
постојећеих комплекса и формирање нових. У
духу великих економских промена које су се
дешавале и које и даље трају (приватизација
друштвених предузећа, губитак тржишта, смањена
конкурентност и сл.) у оквиру постојећих
производних комплекса могуће је вршити
одређене интервенције на објектима и у оквиру
саме локације, као и пренамену:
Општи услови за ове намену:
- Примарна намена је индустријска и
пословање. Поред производних и пословних
објеката, могу се изграђивати и објекти за
побољшање услова рада, безбедности, објекти
потребне недостајуће инфраструктуре, уређивати
слободне зелене површине и подизати заштитно
зеленило.
Могуће је формирање чисто пословних
локација, поред оних опредељених производњи,
као и формирање технолошких паркова. Треба
настојати да се већи део зоне ангажује за
индустријске погоне (око 50%), за пословање (око
50%).
У случају нове изградње морају се
поштовати следећи услови:
- изграђеност под објектима - мах 40%;
- радне и технолошке површине (отворене) мах
20%;

- шумско земљиште
Северо-источни део ПГР
„ЉубићКоњевићи“ представља значајно инфраструктурно
чвориште и стога захтева детаљнију разраду
сходно специфичностима овог простора и ширег
окружења.
Укупна површина подручја планираног
ПДР износи око 45,95 ха.
Смернице за намену површина-општи
услови грађења:
Ц – мала густина насељености
становника/ха
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до 50

Заступљене су у периферним, углавном
јужним и северним деловима града. Оне тренутно

- зеленило - мин 20%,
- саобраћајне површине 10-15%;
- заштитно зеленило - 10%;
- максимална спратност објеката је П+1+Пк.
Терминал теретних возила
За терминал транзитних и локалних
теретних возила, односно аутотеретну станицу,
планиране су ГУП-ом, две локације:
- локација у зони раскрснице постојеће обилазнице
и приступне улице радној зони "Слобода".
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- локација између пруге за Г. Милановац и
обилазнице непосредно после преласка моста на
реци Чемерници.
На овој локацији предвиђа се јавни
паркинг за транзитна и локална теретна возила са
пратећим услужним и комерцијалним садржајима.
Потребно је предвидети службене просторије за
особље, и то: контролне и благајничке просторије,
просторије за обезбеђење, санитарне просторије и
техничке просторије за инсталациону опрему, а
према могућству и простор за прање возила и др.
Заштитно зеленило
- при избору врста за озелењавање зона и појасева
са претежном функцијом заштите, основу чине
аутохтоне врсте са примешаним четинарима, а које
карактерише дуги вегетациони период.
- заштитне зоне око гробља треба да чине врсте
претежно четинарског засада,
- при реконструкцији делова насеља извршити
попис постојећег квалитетног зеленила и при
формирању нове матрице настојати да се оно
максимално сачува.
- постојеће шуме у грађевинском подручју,
постепено преводити као парк - шуме са
одговарајућим туристичко-рекреативним садр–
жајима;
- зоне заштитног зеленила, уређивати у складу са
њиховом заштитном функцијом, према поглављу
- ван грађевинског подручја, постојеће шуме
штитити од неконтролисане сече, а на површинама
планираним
за
пошумљавање
применити
претежно аутохтоне врсте.
Комунална инфраструктура
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).
Надземна крупна инфраструктура (пре свега
електроенергетски далеководи високог напона), и
њене трасе дефинисане су одговарајућим
студијама.
Инфраструктурни системи
Инфраструктурни системи морају се
планирати тако да задовоље потребе свих
функција уз коришћење података из претходно
урађених специјалистичких и стратешких
докумената. Водови се морају планирати тако да:
1. не угрожавају постојеће или планиране објекте,
као и планиране намене коришћења земљишта,
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2. да се подземни простор и грађевинска површина
рационално користе,
3. да се поштују прописи који се односе и на друге
инфраструктуре,
4. да се води рачуна о геолошким особинама тла,
подземним водама...
Пољопривредно и шумско земљиште
За зоне продуктивног земљишта (између
границе грађевинског подручја, и границе ГУП-а),
којим су обухваћени пољопривредно земљиште,
постојеће и планиране шуме, водно земљиште, не
предвиђа се израда урбанистичке документације.
Уређивање овог земљишта усмеравати према
одредбама Закона о пољопривредном земљишту,
Закона о водама и Закона о шумама.
Ван грађевинског подручја, постојеће
шуме штитити од неконтролисане сече, а на
површинама планираним за пошумљавање
применити претежно аутохтоне врсте.
1.5. Опис постојећег стања
1.5.1. Оцена постојећег стања
1.5.1.1. Грађевинско подручје
Простор у обухвату Плана је слабо
изграђен.
Највећу
површину
заузимају
пољопривредне површине и зеленило уз реку
Чемерницу. Највећи број објеката је концентрисан
у средишњем делу обухвата, у појасу уз западну
границу. Неколико изолованих објеката се
појављује у северном делу плана и мања група уз
источну границу. Планом вишег реда, више од
половине површине обухваћене Планом је
опредељено као грађевинско подручје, углавном у
јужном делу обухвата.
1.5.1.2. Намена.површина
Највећу површину у обухвату Плана чине
обрадиве површине, које заузимају готово
половину предметног простора. Осим обрадивих
површина заступљене су и површине намењене
породичном становању, а које су у највећем броју
случајева
повезане
са
пољопривредним
површинама, просторно и функционално.
Становање није организовано у оквиру стамбене
зоне, већ је тачкасто расуто у оквиру предметног
простора, највише у централном делу.
Присутне су и површине на којима је
заступљено пословање. Њих углавном чине
складишта и велетрговине, услуге (стругара
дрвета, ауто-отпад, сервис теретних возила), као и
царински терминал и ауто-база „Аутопревоза“.
Кроз обухват Плана протиче река
Чемерница, која у том делу свога тока није
регулисана. Површина под реком и површине под
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зеленилом у њеном форланду заузимају највећу
површину после пољопривредних површина.

категоризацији државних путева, „Сл. гл. РС“ Број
105/2013, 119/2013 и 93/2015).

На простору je присутнa и мања површина
под шумом, која се простире на делу напуштеног
речног корита Чемернице, у северном делу
обухвата.

Основно обележје простора у обухвату
Плана представља спонтана градња. Подручје,
поред примарне мреже - државног пута и
општинског пута 123-4 (Л304), карактерише
спонтано настала мрежа некатегорисаних путева и
приступних улица које прате протезање великих
катастарских парцела, које су местимично
уситњаване за потребе стамбене индивидуалне
изградње.

Остатак површина у обухвату чине
саобраћајнице са припадајућим зеленилом. Кроз
обухват Плана пролази државни пут IБ-23,
oпштински пут 123-4 (Л304), као и неколико
некатегорисаних путева који углавном имају своје
катастарске пацеле.
Кроз обухват пролази и део трасе старе
железничке пруге. Пружно земљиште није
оптерећено изграђеним објектима, а тренутно се
користи као приступна саобраћајница, делом без
асфалтног застора. Пружно земљиште је махом
обрасло аутохтоним зеленилом.
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. Врста изградње
Предметно подручје је слабо изграђено. Уз
главни објекат на парцели, углавном се јављају
један или више помоћних објеката. Није ретко ни
да се на једној парцели појаве два или три стамбена
објекта.
Објекти су углавном доброг квалитета.
Највећи је број у потпуности завршених објеката.
Постоји свега три објекта којима недостаје
фасадна облога, и један који је, због старости,
руиниран.
Спратност се креће од приземних до
објекта спратности П+1+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 „Прељина-Коњевићи“ је
повољан с обзиром да је цео простор ослоњен на
Булевар ослободилаца Чачка (садашњи обилазни
пут), као главну градску магистралу (ГГМ),
односно, тзв. »Јужну магистралу«, која се поклапа
са ДП IБ-23, односно деоницом 02313 од чвора
Прељина км 83+118 до чвора Коњевићи км 84+878
(граница плана је од стационаже км 83+479 до км
84+150.5 - према референтном систему мреже
државних путева Републике Србије – Уредба о

Саобраћајна мрежа није у потпуности
дефинисана нити повезана.
Недостатак уличне мреже одражава се кроз
недовољну развијеност уличних профила, што за
последицу има смањену безбедност свих учесника
у саобраћају. Техничко-експлоатациони недостаци
општинског пута, а посебно секундарних
саобраћајница онемогућавају да саобраћајнице
вишег ранга остварују улогу, коју према положају
и функцију у уличној мрежи треба да реализују.
Све ово указује на неопходност
реконструкције улица у складу са планираном
наменом,
просторним
могућностима
и
нормативима који се примењују у процесу
планирања, а према смерницама ПГР-а „ЉубићКоњевићи“.
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 секундарне
саобраћајне мреже нису присутне линије ЈГП-а, а
крећу се, једино, Државним путем IБ-23 (са
аутобуским нишама).
Улица Булевар ослободилаца Чачка као
део државног пута има попречни профил који се
састоји од коловоза ширине 7м са обостраним
банкинама ширине око 1.5м. На деоници која је у
захвату Плана, са десне стране пута постоје две
„Т“ раскрснице са формираним уливно-изливним
саобраћајним тракама. Једна са некатегорисаним
путем за „Вапекс“, а друга је саобраћајни
прикључак предузећа „Аутопревоз“.
Са десне стране државног пута, у правцу
раста стационаже (одмах уз мост на Чемерници) је
раскрсница са општинским путем бр. 123-4 (Л304)
Вранићи-Ракова-Прељина-Прислоница-Горња Тре–
пча. Геометрија, радијуси заобљења, непостојање
посебних саобраћајних трака за лева и десна
скретања, чине ову раскрсницу небезбедном.
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Поред тога, са леве стране, у правцу раста
стационаже
постоји
један
једносмерни
саобраћајни
прикључак
приступног
пута.
Прикључци неколико осталих приступних
саобраћајница су без посебних уливно-изливних
трака и адекватних радијуса скретања.
Код постојеће, оскудне саобраћајне мреже,
евидентно је доминантна секундарна мрежа, која
се директно прикључује на саобраћајницу
највишег ранга.
Код
постојећих
саобраћајница,
првенствено Булевара ослободилаца Чачка «који
се поклапа са ДП IБ-23 приметна је недовољна
ширина, како саобраћајних трака, тако и одсуство
и/или недовољна ширина пратећих елемената
попречног
профила
као
што су
нпр.
бициклистичке стазе или траке, пешачке стазе
(тротоари), ивичне траке за паркирање, разделне
средње и ивичне траке са зеленилом и сл.
Општински пут бр 123-4 (Л304) је ширине 5м са
асфалтним застором, а некатегорисани путеви у
границама захвата плана углавном су са
асфалтним или макадамским застором ширине 46м.
Раскрснице су углавном неадекватне
пропусне моћи, радијуса мањих од потребних за
проходност меродавних возила и недовољног
броја трака за престројавање саобраћајних токова.
На подручју Плана детаљне регулације
значајна
је
заступљеност
индивидуалног
становања, које омогућава задовољење захтева за
паркирањем у оквиру парцела корисника, док су у
пословно-производним комплексима обезбеђена
паркинг места како за путничке аутомобиле, тако
и за теретна возила.
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Саобраћајна мрежа на подручју Плана се
мора употпунити и развити, у смислу изградње
нових саобраћајница, као и реконструкције
постојећих, 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
Преко предметног плана пролази магис–
трални цевовод, за водоснабдевање “Рзав” преч–
ника 650мм, према Г. Милановцу. На подручју
плана углавном је изграђена водоводна мрежа.
Водоводне цеви су пречника 100мм и 80мм. Један
крак водоводне мреже се налази у пружном појасу.
Фекална канализација
Постојећа фекална канализација се
задржава. Фекална канализација углавном је
изграђена на већем делу предметног простора.
Пречника је 200мм главни колектор је 300мм.
Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ-а. Један
крак канализације, као и црпна станица налазе се у
пружном појасу. Постоји неколико објеката који
нису прикључени на постојећу фекалну
канализацију и који користе септичке јаме.
Атмосферска канализација
На подручју плана
атмосферске канализације.

нема

изграђене

1.5.3.2. Електроенергетска мрежа

У оквиру подручја се налази и железнички
коридор Старе пруге (бивша пруга уског колосека
Чачак – Горњи Милановац), ширине од 10 метара
до 20 метара, који је већим делом очуван.

Локација која је предмет овог плана напаја
се електричном енергијом преко ТС 35/10kV
''Чачак 4''. На самој локацији налазе се
трансформторска станица
напонског односа
10/0.4kV/kV и то: „Југопревоз комерц“' снаге
630kVА, Преко дела локације пролази 10kV-ни и
35kV-ни далеководи. На локацији се налази
постојећа нисконапонска мрежа којом се напајају
постојећи објекти електричном енергијом.

1.5.2.3. Оцена постојећег стања

1.5.3.3. Телекомуникациона инфраструктура

Друмски саобраћај на подручју које је
предмет разраде Планом представља главни вид
превоза, али је некомплетан и недовољно развијен.

На локацији која је предмет овог плана
нема објеката електронске комуникације али цело
подручје овог плана је повезано на постојећи
телекомуникациони центар РСС Прељина са које
се постојећим а и будућим корисницима услуга
електронске комуникације обезбеђују сви сервиси.

1.5.2.2. Железнички саобраћај

Техничко – експлоатационе карактерис–
тике 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.

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.
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1.5.3.4. Термотехничка инфраструктура
Према подацима добијеним од надлежног
предузећа, „Србијагас“, у обухвату плана постоји
гасоводна мрежа коју чини транспортни гасовод
од челичних цеви максималног радног притиска
(MOP) од 50 bar, као и дистрибутивни гасовод од
полиетиленских цеви максималног радног
притиска (MOP) од 4 bar, пречника DN180, DN125,
DN90 и DN40. На предметном простору,
дистрибутивни гасовод је вођен кроз коловоз,
границама катастарских парцела, као и трасом
старе железничке пруге. Транспортни гасовод
тангира источну границу плана и појединим
деловима трасе залази у обухват, а вођен је дуж
корита Чемернице.
1.5.4. Зеленило
У оквиру предметног плана зеленило је
углавном заступљено у виду пољопривредних
обрадивих површина које заузимају готово
половину предметног простора. Користе се
углавном као њиве за узгој различитих биљних
култура или као ливаде.
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регулације за ово подручје. На одржаном раном
јавном увиду јавност (правна и физичка лица) је
упозната са општим циљевима и сврхом израде
плана, могућим решењима за развој просторне
целине, могућим решењима за урбану обнову, као
и ефектима планирања.
1.5.6. Биланс површина - постојећи начин
коришћења земљишта у оквиру анализираног
просторa
НАМЕНА

УКУПНА
ПОВРШИНА
КОРИШЋЕЊА (m2)

Становање
Породично становање

31.925,46

Становање у пољопривреди

2.326,42

Пословање
Складишта и велетрговине

11.677,77

Царински терминал

22.701,67

Стругара дрвета

1.376,10

Сервис теретних возила

1.680,76

Ауто-отпад

1.125,11

Ауто-база „Аутопревоза“

11.807,26

1.5.5. Оцена расположивих подлога за израду
плана

Пољопривредне површине

243.061,30

За израду плана коришћене су подлоге и
подаци који су добијени од надлежних јавних
предузећа и институција.

Зелене површине
Зеленило у форланду реке

74.709,36

Добијене катастарске подлоге су при
изради плана коришћене комбиновано са ортофото приказом подручја и ажурираном висинском
представом.

Зеленило уз саобраћајне површине

29.929,55

Шума

30.147,00

Водени токови – Чемерница

19.991,63

Саобраћајне површине

32.141,32

УКУПНО

514.600,70

Зеленило у форланду реке Чемернице
представља значајну зелену површину у оквиру
предметног плана. Ово зеленило је у једном делу
тока уређено, док је у другом делу обрасло
аутохтоном вегетацијом.
На делу напуштеног корита реке
Чемернице јавља се и мања површина под шумом,
лоцирана у северном делу обухвата плана.
Зелене површине јављају се још и у виду
зеленила уз саобраћајнице и оне су различитог
степена уређености.

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
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2. ПЛАНСКИ ДЕО
2.1. Правила уређења
2.1.1. Подела на функционалне зоне унутар
простора Плана
Простор унутар границе обухвата Плана
детаљне регулације представља јединствену
целину у оквиру које се развијају функционалне
зоне које у плану прате одговарајући
урбанистички показатељи.
Простор у обухвату плана подељен је на
следеће функционалне зоне:
- зона комуналних функција
- црпна станица за атмосферску канализацију
- саобраћајне површине
- коловози, тротоари
- бициклистичке стазе
- коридор железничке пруге
- зона државног пута IA реда (ауто-пут Е761)
- зоне зеленила у функцији саобраћаја
- зоне зеленила уз реку
- зоне заштитног зеленила
- зоне водотока
- зоне становања малих густина
- зоне индустрије и пословања
- зона терминала теретних возила
- зона шумског земљишта
- зоне пољопривредног земљишта
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 13,18 ha. Чине га:
- зона шумског земљишта
- зоне пољопривредног земљишта
Зона шумског земљишта
Зона шумског земљишта се планира на
локацији на којој и сада постоји шумска
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вегетација, односно на површини напуштеног
корита реке Чемернице. Постојећу шумску
вегетацију штитити од неконтролисане сече.
Уређивање земљишта у оквиру ове зоне
вршити у складу са одредбама Закона о шумама.
Зоне пољопривредног земљишта
Зоне пољопривредног земљишта су
планиране у северном делу обухвата, на
површинама на којима се и сада налазе обрадиве
површине.
Ова зона је опредељена 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 или
других садржаја у функцији пољопривреде.
Грађевинско подручје
Опис границе грађевинског подручја
Граница грађевинског подручја се у
највећем делу поклапа са границом Плана.
Изузетак су две локације на којима се
пољопривредно земљиште налази уз саму границу
обухвата. Прва локација је у северном делу
обухвата, а парцеле које су изузете из
грађевинског подручја су делови к.п. 116, 118 и
120, као и целе к.п. 121/2 и 121/3, све у К.О. Љубић.
Друга локација уз границу Плана која је изван
грађевинског подручја се налази у западном делу
Плана и обухвата део к.п. 8/1, К.О. Коњевићи.
Осим ове две, из грађевинског подручја су изузете
и три површине, у виду острва, у северном делу
обухвата. Прво од ових „острва“ се налази између
зоне ауто-пута, коридора железничке пруге и
општинског пута Л 304, а чине га делови к.п.
1812/2, 1812/3, 1812/4, 1813/5, 1813/7 и целе к.п.
1812/5 и 1812/6, све у К.О. Прељина, као и делови
к.п. 1/2, 1360/2, 1372 и цела к.п. 1/1, све у К.О.
Коњевићи. Овде је заступљено пољопривредно
земљиште. Друго „острво“ се налази између зоне
ауто-пута, општинског пута Л304, Улице Љубић –
Коњевићи 65, Улице Љубић – Коњевићи 64 и зоне
становања у централном делу обухвата, а чине га
к.п. 80 и делови к.п. 77/2, 78, 79, 81/1, 81/2, 82, 83,
84/1 и 2789/1, све у К.О. Љубић, затим, к.п. 1816/1,
1816/2, 1816/3, 1818/1, 1818/2, 1818/3 и делови к.п.
1813/1, 1813/3, 1813/4, 1813/6, 1815, 1817, 1819,
2268/1, 2291/1 и 2292/1, све у К.О. Прељина, као и
к.п. 5/2, 5/3, 5/5, 6 и делови к.п. 2/2, 5/1, 7, 8/1 и
1372, све у К.О. Коњевићи. На овој површини је
заступљено шумско и пољопривредно земљиште.
Треће острво се налази у средишњем делу
обухвата, између коридора железничке пруге и
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зоне становања, а чине га катастарске парцеле 3/2,
3/11 и 3/12, све у К.О. Коњевићи.

Мрежу друмског саобраћаја у оквиру
плана чине

Грађевинско подручје обухвата површину
од 38,28 ha.

Примарна мрежа

Земљиште у оквиру грађевинског подручја
је подељено на површине јавне и остале намене.
- површине јавне намене обухватају 25,59 ha
- површине остале намене обухватају 12,69 ha
Површине јавне намене
У оквиру
планирани су:

површина

Државни путеви I реда:
- Државни пут IА реда број 5 (Појате-КрушевацКраљево-Прељина) - Е761
- Државни пут IБ реда број 23
Општински путеви:
- Oпштински пут 123-4 (Л304)

јавне

намене

- зона комуналних функција
- црпна станица за атмосферску канализацију
- саобраћајне површине
- коловози, тротоари
- бициклистичке стазе
- коридор железничке пруге
- зона државног пута IA реда (ауто-пут Е761)
- зоне зеленила у функцији саобраћаја
- зона зеленила уз реку
- зона заштитног зеленила
- зоне водотока
Зона комуналних функција
Обухвата површину на којoj je предвиђена
црпна станица за атмосферску канализацију.
Саобраћајне површине
У оквиру површина јавне намене –
постојећих
и
планираних
саобраћајница,
планирана
је
изградња
саобраћајне
инфраструктуре (коловози, тротоари, разделно
зеленило) 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 зона, односно планиране
намене површина;
Саобраћајне површине чини мрежа
друмског саобраћаја, коридор железничке пруге и
бициклистичке стазе.

- Северни општински пут
- Секундарна мрежа
- Сабирне улице
Остале (секундарне) саобраћајнице
Зоне зеленила у функцији саобраћаја
Зеленило уз саобраћајнице је заступљено
на три мање површине у обухвату Плана. Јављају
се тамо где је између планираних саобраћајница
остало слободних површина, а које имају мале
површине и не задовољавају услове за формирање
грађевинске парцеле. Предвиђене су као травнате
површине, како не би угрожавале прегледност
саобраћајница уз које се јављају.
Зоне зеленила уз реку
Зеленило уз реку чини зеленило
непосредно уз Чемерницу које се већим делом
планира на парцелама реке и делом на земљишту
које је тренутно у приватном власништву. Планира
се задржавање аутохтоног зеленила које већ
постоји у овим зонама, а с обзиром на то да је, у
непосредном контакту са овим зонама, планирана
бициклистичка стаза уз регулисано корито
Чемернице, могуће је и уређивање ових зона.
Зоне заштитног зеленила
Заштитно зеленило је присутно на две
локације, између два колосека пруге, на месту
њеног рачвања, као и на делу површине између
државног пута и источног крака пруге. Улога ових
зона је да смањи негативне утицаје саобраћајница
на околне намене.
Зоне водотока
Планом је предвиђена регулација речног
корита Чемернице читавом дужином кроз обухват.
Зона водотока се налази дуж источне и
североисточне границе Плана.
Површине остале намене
Површине остале намене обухватају
површине у оквиру граница плана које нису
планиране као површине јавне намене и то:
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- зоне становања малих густина
- зоне индустрије и пословања
- зоне терминала теретних возила
Зоне становања малих густина
Површине за становање се планирају на
локацијама на којима се и сада налазе, и то као
становање мале густине.
Планом се предвиђа учвршћивање
постојећих стамбених зона, али и ограничавање
њиховог даљег ширења, како би се сачувало
пољопривредно земљиште.
Дозвољене намене у оквиру ове зоне 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, култура, забава,
спорт, пословно-административне делатности и
сл.
Зоне индустрије и пословања
Ова намена планирана је на две локације на
којима се и сада налазе површине у функцији
пословања. Једна од ових локација је у контакту са
површинама које су ПГР-ом планиране за исту
намену, тако да са њима чини просторну и
функционалну целину.
Примарне намене у оквиру ове зоне су
производња и пословање. Овде се могу наћи
административне функције, мале и средње фирме,
различити облици услуга, робно-дистрибутивни
центри, сервисне зоне, радионице, производно
занатство, производња хране и слично. Поред
производних и пословних објеката, могу се
градити и објекти за побољшање услова рада и
безбедности, објекти потребне недостајуће
инфраструктуре, а такође, овде се могу наћи и
уређене зелене површине. На површинама на
којима буде организована производња, заштитно
зеленило постављати у складу са технолошким
процесом.
У овој зони није дозвољена изградња
стамбених објеката.
Зоне терминала теретних возила
У обухвату Плана су предвиђене три
површине у функцији терминала теретних возила.
Налазе се у јужном делу обухвата.
У оквиру ових зона предвиђа се паркинг за
теретна возила. Осим паркинга, овде се могу наћи
и објекати у којима ће бити смештене службене
просторије особља: контролне и благајничке
просторије, просторије за обезбеђење, санитарне
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просторије и техничке просторије за инсталациону
опрему, као и други пратећи садржаји. Објекте на
парцели организовати у виду комплекса са
потребним саобраћајно-манипулативним површи–
нама.
Као део комплекса могу се градити и
интерне станице за снабдевање течним горивом,
односно као допунски садржај у оквиру основне
намене. Прилаз станици за снабдевање горивом је
са манипулативних површина у оквиру
грађевинске парцеле. Осим поменутих, овде се
могу градити и перионице возила, као и други
објекти у функцији комерцијалних и услужних
садржаја, а који подржавају основну намену.
2.1.2.2. Биланс површина у обухвату Плана
НАМЕНА

УКУПНА
ПОВРШИНА
КОРИШЋЕЊА (m2)

ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Зона шумског земљишта
Зонe пољопривредног
земљишта

34.776,35
96.988,74

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Зоне становања малих густина
Зоне индустрије и пословања
Зоне терминала теретних
возила

83.795,60
21.622,02
21.520,20

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Зона комуналних функција
Површина за црпну станицу
Зоне зеленила уз реку
Зоне заштитног зеленила
Зоне зеленила у функцији
саобраћаја
Зоне водотока
Саобраћајне површине
Коридор железничке пруге
Зона државног пута IА реда
Бициклистичка стаза
Остале саобраћајнице
УКУПНО

36,00
54.880,04
22.997,18
1.877,37
25.267,43
29.685,28
61.784,76
2.585,81
56.783,92
514.600,70

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 који
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се планирају припојити постојећим улицама за
које је планирана корекција регулације, парцеле и
делове
парцела
за
отварање
продора
новопланираних улица, земљиште у функцији
јавног зеленила и парцеле на којима су изграђени
или су планирани за изградњу објекти јавне
намене од општег интереса и јавне површине.
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:
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22/1, 23/1, 23/3, 23/5, 24/2, 25, 30/2, 31/1, 31/3, 31/7,
34/4, 34/10, 35, 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/11,
36/12, 37/1, 37/2, 38/2, 46, 47/1, 48, 49/1, 49/6, 51/1,
51/3, 60, 64/2, 144/1, 1360/1, 1361, 1372, 1378, 1425
и 1426.
бициклистичке стазе
К.О. Прељина
Делови катастарских парцела
2251/1, 2292/1 и 2294;
К.О. Коњевићи
Делови катастарских парцела
39/3, 39/5, 1372 и 1429.
коридор железничке пруге

- зона комуналних функција

К.О. Прељина

- површина за црпну станицу

Део катастарске парцеле 2292/1

- саобраћајне површине

К.О. Коњевићи

- коловози, тротоари

Целе катастарске парцеле

- бициклистичке стазе
- коридор железничке пруге
- зона државног пута IA реда (ауто-пут Е761)

31/5 и 39/6;
Делови катастарских парцела

- зоне зеленила у функцији саобраћаја

26/3, 27/1, 27/2, 28/2, 28/3, 30/2, 39/3, 39/4, 41/1,
1360/1, 1361, 1372, 1425 и 1426.

- зоне зеленила уз реку

зона државног пута IА реда (ауто-пут Е761)

- зоне заштитног зеленила

К.О. Прељина

- зоне водотока

Целе катастарске парцеле

Зона комуналних функција
- Део катастарске парцеле 36/6 у К.О. Коњевићи
Саобраћајне површине
коловози, тротоари

1813/2, 1814/1, 1814/2, 1814/3, 1820/1 и 1820/2.
Делови катастарских парцела
1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1813/1, 1813/3,
1813/4, 1813/5, 1813/6, 1813/7, 1815, 1817, 1819,
2268/1, 2291/1, 2292/1, 2293, 2298/1 и 2298/2.

К.О. Прељина

К.О. Љубић

Делови катастарских парцела

Делови катастарских парцела

2251/1, 2292/1 и 2293;

2789/1 и 2823/1;

К.О. Љубић

К.О. Коњевићи

Делови катастарских парцела

Делови катастарских парцела

77/2, 78, 79, 81/1, 81/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86/2,
87, 89/1, 101/1, 101/2, 102, 107/3, 107/10, 108/1, 111,
112/5, 303/1, 303/3, 2784/1, 2789/1 и 2823/1.

1/2, 2/1, 2/2, 5/1, 26/1, 26/2, 1360/1, 1360/2 и 1372.
Зоне зеленила у функцији саобраћаја

К.О. Коњевићи

К.О. Љубић

Целе катастарске парцеле

Део катастарске парцеле 89/1

30/1 и 36/10;
Делови катастарских парцела
3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/8, 3/9, 3/10, 4/1, 4/2, 7, 8/1, 8/2,
10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/3, 12/4, 12/5, 21/1, 21/3,

К.О. Коњевићи
Делови катастарских парцела
8/1, 10/1, 10/2, 34/10 и 1378.
Зоне зеленила уз реку

27. март 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 429 – Број 6

К.О. Прељина

Саобраћајна мрежа

Делови катастарских парцела

Концепција основне мреже саобраћајница
има за циљ прихватање и квалитетно опслуживање
локалног саобраћаја и спровођење транзитног
(даљинског) саобраћаја државним путем уз његово
увођење до пословно-производних садржаја у
захвату плана уз максимално коришћење
изграђене саобраћајне мреже.

2251/1, 2292/1, 2294 и 2298/1.
К.О. Коњевићи
Целе катастарске парцеле
1/3 и 29;
Делови катастарских парцела
26/1, 26/2, 27/2, 28/2, 30/2, 39/3, 39/5, 1372, 1425,
1426 и 1429.
Зоне заштитног зеленила
К.О. Коњевићи

Примарна
мрежа саобраћајница је
предложена на основу свеобухватне анализе стања
постојећег саобраћајног система, као и
урбанистичке концепције са дефинисаним
наменама површина.
Посебни
саобраћаја

Цела катастарска парцела 41/3;
Делови катастарских парцела
26/3, 27/1, 28/1, 28/3, 39/3, 39/4, 41/1, 41/2, 41/4 и
1426.
Зоне водотока
К.О. Прељина

циљеви

развоја

друмског

На основу оцене постојећег стања,
ограничења и потенцијала за развој, као и
смерница и стечених обавеза из планске
документације вишег реда, планским решењем су
формирани циљеви развоја саобраћајног система
на подручју ПДР-а и то:
- оптималније повезивање подручја плана са
ширим окружењем, ради бољег раздвајања и
расподеле саобраћајних токова;

Делови катастарских парцела
1809/3, 1809/4, 2292/1и 2298/1.

- уклапање саобраћајне матрице у просторни
развој планираних урбанистичких зона

К.О. Коњевићи
Делови катастарских парцела

Саобраћајне везе насеља са окружењем

39/3, 39/5, 1372 и 1429.
2.1.4. Општи урбанистички услови за уређење
површина јавне намене – саобраћајне и зелене
површине

Реализацијом
планиране
саобраћајне
мреже остварио би се веома висок ниво
повезаности простора са непосредном околином а
нарочито са ширим окружењем.

2.1.4.1. Саобраћајне површине

Друмски саобраћај

Визија и принципи развоја су:

Државни пут I А реда бр.5 - Аутопут:

Саобраћајни систем који обезбеђује
мобилност свих учесника у саобраћају и на
оптималан начин активира будући саобраћај, са
високим степеном безбедности свих учесника у
саобраћају и слободним површинама за кретање
пешака.
Принципи
инфраструктуре су:

развоја

саобраћајне

- повезивањe насеља са широм околином, са
посебним освртом на остваривању квалитетних
веза са државним путем
- 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 железничког
саобраћаја

Кратка деоница аутопута 761 аутопута
налази се у границама Плана (од км 108+637 до км
109+371) где денивелисано (на стубовима) прелази
преко општинског пута 123 (Л304), будуће
железничке пруге Милановац-Чачак, преко реке
Чемернице и даље преко државног пута IБ реда 23.
Прелаз аутопута преко поменутих саобраћајних
праваца је денивелисан без могућности
остваривања било какве везе са саобраћајном
мрежом предметног простора.
Основну или примарну саобраћајну мрежу
на
простору
захваћеном
планом
чине
саобраћајнице намењене проточном саобраћају
којима се обавља основни транспортни рад свих
видова моторног површинског саобраћаја и то:
Државни путеви I:
Државни пут IБ реда број 23
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Општински путеви:

постојеће трокраке раскрснице у четворокраку
(прикључак Ул. Љубић-Коњевићи бр. 22 и Ул.
Љубић-Коњевићи
бр.
72)
са
додатним
саобраћајним тракама за лева и десна скретања.

Oпштински пут бр. 123-4 (Л304)
Северни општински пут
Сабирне улице
Остале (секундарне) саобраћајнице
Предложеном
саобраћајном
остварују се следећи ефекти:

мрежом

- Побољшање услова саобраћаја за транзитне
токове
- Побољшање услова саобраћаја у насељеном делу
- Побољшање безбедности свих учесника у
саобраћају
- Побољшање услова
комуналних служби

за
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функционисање

- Стварање услова за легалну градњу стамбених и
пословних садржаја поред траса Државних путева
под прописаним условима.
Државни пут I Б реда:
Кроз предметни простор се пружа
Државни пут IБ реда бр. 23, односно деоница
02313 од чвора Прељина км 83+118 до чвора
Коњевићи км 84+878 (граница плана је од
стационаже км 83+479 до км 84+150.5), према
референтном систему мреже државних путева
Републике Србије – Уредба о категоризацији
државних путева, „Сл. гл. РС.“ број105/2013,
119/2013 и 93/2015).
Планирана је изградња друге коловозне
траке, физички раздвојене од постојеће средњом
разделном траком (односно формирање попречног
профила, предвиђеног за ранг градске магистрале),
на деоници државног пута I Б реда бр 23, од чвора
Прељина до границе према центру града. Овај
путни правац, такође задржава постојећу трасу, а
исто тако остаје најважнија саобраћајница у
обухвату ГУП-а Чачка која улази у обухват
предметног плана из правца Чачка са профилом
какав је планиран ПГР-ом Љубић-Коњевићи.
На конкретној деоници у оквиру захвата
плана (од км 83+479 до км 84+150.5) државни пут
је планиран са попречним профилом који се
састоји од две коловозне траке ширине по 7м,
средње разделне траке ширине 2м, обостраних
тротоара ширине по 2.5м. Дуж предметне деонице
предвиђено је укидање постојећих прикључака,
како општинског пута, тако и осталих
некатегорисаних и приступних путева. Задржава
се једино прикључак некатегорисаног пута поред
„Вапекса“ (У Плану – Ул. Љубић-Коњевићи бр.
22), а на путној стационажи државног пута км
83+825. Планом је предвиђена реконструкција ове

Дуж државног пута IБ реда бр. 23 (градске
магистрале) предвиђен је једносмерни саобраћајни
прикључак (улив) на путној стационажи км
84+031, чија је главна функција уливање теретних
возила (опслужених на јавном паркингу) на
градску магистралу. На овај начин би се остварило
далеко мање оптерећење раскрснице Ул. Љубић –
Коњевићи 22 са Булеваром ослободилаца Чачка.
Општински пут бр 123-4 (Л 304):
Општински пут – бр. 123-4 (Л304) Вранићи-Ракова-Прељина-Прислоница-Горња Трепча
потврђен је по постојећој траси и планиран за
реконструкцију у смислу доградње попречног
профила. Овај путни правац се пружа из
насељеног места Прељина, прелази преко реке
Чемернице мостом и наставља паралелно са реком
ка Шебецима. Општински пут је планиран са
профилом који се састоји од коловоза ширине 6м
и обостраних тротоара/банкина по 1.5-2м.
Северни општински пут:
Просторним планом града Чачка ( Сл. лист
града Чачка, бр.17/2010) прописана је обавеза
израде
плана
детаљне
регулације
за
инфраструктурни коридор за северни општински
пут, као преузета смерница из ППППН
инфраструктурног коридора Београд - Јужни
јадран, деоница Београд – Пожега.
Траса овог пута, према ПГР-у „ЉубићКоњевићи“ дата је од ДП I Б-23, у непосредној
близини моста на реци Чемерници, пење се до
гребена Љубићског брда, а са њега се спушта
преко Трбушана и Пријевора и у Парменцу
прелази реку З. Мораву и поново се везује на ДП
ИБ-23.
Деоница трасе пролази кроз ПДР
„Прељина-Коњевићи“ и у план је нанета на основу
идејног решења које је израђено од стране
предузећа ЦИП-а – Београд, али само до
раскрснице са улицама Љубић-Коњевићи 65 и
Љубић-Коњевићи 63. У овој тачки Северни
општински пут се завршава, односно укључује на
Ул. Љубић-Коњевићи 65 која га спаја са
Општинским путем бр. 123-4/Л304 (према
предлогу ЈП „Путеви Србије“ датом у Условима за
израду Плана детаљне регулације „ПрељинаКоњевићи“ бр 953-4512/17-3 од 15.6.2017).
Измештање трасе Северног општинског пута у
захвату ПДР-а подразумева и укидање дела
коридора ове кратке деонице, а на основу
мишљења ЈП „Путеви Србије“ бр. 953-55/18-1 од
18-01-2018. год. Попречни профили Северног
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општинског пута и везних саобраћајница у
границама захвата Плана састоји се од коловоза
ширине 6м и обостраних тротоара/банкина
ширине од 1-2м.
Сабирне улице
Са рангом сабирне улице као везног
елемента између примарне и секундарне путне
мреже на предметном простору планирана је:
- Ул. Љубић – Коњевићи 22 од ДП IБ-23 до Ул.
Љубић – Коњевићи 62
Представља главну везу садржаја у
унутрашњости
простора
са
Булеваром
ослободилаца Чачка (Државни пут 1.Б реда бр 23)
јер је једина саобраћајница која пролази испод
железничке пруге и везује се на овај примарни
правац. Као што је већ поменуто, на стационажи
км 83+825 предвиђена је четворокрака раскрсница
са посебним саобраћајним тракама за лева и десна
скретања.
На Улици Љубић – Коњевићи 22 могуће је
организовати
ивичну
изградњу,
вођење
бициклиста и пешака непосредно уз коловоз, као и
капацитете за паркирање у профилу улице.
Остатак планиране саобраћајне мреже
чине саобраћајнице нижег ранга.
Секундарна
мрежа
саобраћајица
формирана је тако што је постојећа мрежа
стамбених- приступних улица допуњена новим
деоницама узимајући у обзир постојећу
парцелацију, планиране стамбене/пословне зоне и
остале садржаје, као и потребу да се
функционалније повежу одређене целине са
примарном саобраћајном мрежом.
Интервенције
на
секундарним
саобраћајницама односе се углавном на
рехабилитацију
коловозног
застора
и
употпуњавању попречног профила, имајући у виду
одсуство тротоара на великом делу саобраћајница
нижег реда.
Мрежу секундарних саобраћајница чине:
Ул. Љубић – Коњевићи 64, од Северног
општинског пута до слепог завршетка, паралелно
са коридором старе пруге Чачак-Горњи
Милановац
Ул. Љубић – Коњевићи 27 од Ул. Љубић –
Коњевићи 22 до слепог завршетка, непосредно до
коридора нове пруге Чачак-Краљево
Ул. Љубић – Коњевићи 27/1 од Ул. Љубић –
Коњевићи 22, између коридора старе пруге ЧачакГорњи Милановац и будућег терминала теретних
возила са једносмерним изласком на градску
магистралу (Државни пут 1.Б реда бр. 23)

Страна 431 – Број 6

Остале улице секундарне мреже чине
остатак планиране саобраћајне мреже, односно
саобраћајнице нижег ранга. То су улице које
унутар предметног обухвата и планираних зона
опслужују планиране намене.
Регулациона
ширина
саобраћајница
секундарне мреже се креће од 6.5м до 10м, зависно
од броја и ширине планираних елемената
попречног профила. Остале улице секундарне
мреже се поклапају са постојећим трасама улица с
тим што је предвиђена њихова реконструкција у
смислу проширења коловоза и изградње тротоара.
Постојећи путеви кроз шумско или
пољопривредно земљиште - конкретно, пут на кп.
бр 2268/1 КО Прељина, остаје у коридору
катастарске парцеле и задржава се као јавна
површина у рангу пољског пута.
Елементи
попречног
профила
саобраћајница унутар регулационе 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 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.
Регулација свих улица обухвата коловозну
површину и тротоар, у променљивој ширини у
зависности од ранга улице (приказано на
графичком прилогу ”План саобраћаја и
нивелације“).
Планирано је задржавање постојеће
саобраћајне матрице, уз реконструкцију и
доградњу којом се побољшава ниво услуге,
заснован на следећим правилима:
- коловози примарних саобраћајница треба да
имају најмање две саобраћајне траке, а по потреби
у зони раскрсница и траке за усмеравање возила,
како би се ефикасно одвијао двосмерни саобраћај
возила;
- у оквиру постојећих и планираних ”слепих“
улица обезбедити простор за окретање возила;
поставити
сигнализацију; и

одговарајућу

саобраћајну
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- омогућити адекватне пешачке комуникације уз
примену прописа на основу “Правилника о
техничким стандардима приступачности” (”Сл.
гласник РС“, бр. 46/13).
Заштитни појасеви у инфраструктурним
коридорима
Друмски саобраћај
Заштитни појас, са сваке стране јавног
пута, има следеће ширине:
1) државни пут I Ареда – аутопут ....
2) државни путеви I Б реда ..............
3) општински путеви ...........................

40 метара
20 метара
5 метара

Железнички саобраћај
Заштитни појас, од осе железничког
колосека, има следеће ширине:
- за зоне становања малих густина и зоне
индустрије и пословања...........................25 метара
- изузетно уз слепи крак Улице Љубић –
Коњевићи 64 (деоница паралелна са железничким
колосеком)..................................................17 метара
(због изграђених објеката које од колосека
железничке пруге раздваја саобраћајница)
Нивои укрштања
I аутопут са државним путевима 1.Б реда –
денивелисан, а веза се остварује преко петље
«ПРЕЉИНА» и чвора «ПРЕЉИНА»
II аутопут са осталим саобраћајницама
денивелисан, без могућности директне везе

–

III државни путеви 1.Б реда са осталим
саобраћајницама – површински, са и без светлосне
контроле, а према условима ЈП «Путеви Србије»
IV ОСТАЛЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - површински, са
и без светлосне контроле;
V ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА СА УЛИЧНОМ
МРЕЖОМ - три денивелисана Укрштања, а према
условима ЈП Железнице Србије
Паркирање
Паркирање у обухвату Плана решава се у
функцији
планираних
намена
површина.
Издвојене јавне паркинг површине нису
предвиђене.
Јавни паркинг – терминал за теретна возила
Паркинг за теретна возила (транзитна и
локална), односно аутотеретна станица, планирана
је на локацији између пруге (старе) за Горњи
Милановац и Булевара ослободилаца Чачка
(Државни пут 1.Б реда бр 23).
Приступ на овај паркинг је планиран из Ул.
Љубић – Коњевићи 22 (радни назив).
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На овом простору је планиран јавни
паркинг за транзитна и локална теретна возила са
пратећим услужним и комерцијалним садржајима,
као и службене просторије за особље, и то:
контролне и благајничке просторије, просторије за
обезбеђење, санитарне просторије и техничке
просторије за инсталациону опрему, а према
могућству и простор за прање возила, као и
станице за снабдевање возила моторним горивом
и мазивом. Имајући у виду обимност садржаја
јавног паркинга за теретна возила предложена је
изградња саобраћајнице ободом комплекса која би
омогућила једносмерни прикључак (улив)
опслужених теретних возила на Булевар
ослободилаца Чачка (Државни пут 1.Б реда бр 23).
На овај начин би се остварило далеко мање
оптерећење раскрснице Ул. Љубић – Коњевићи 22
са Булеваром ослободилаца Чачка.
Јавни превоз путника
Линије јавног путничког превоза се
организују на свим планираним путевима, у
складу са саобраћајним захтевима и потребама. На
државном путу IБ реда, аутобуска стајалишта
планирана су на коловозу саобраћајних трака.
Пешачки саобраћај
Површине резервисане за кретање пешака
планиране су уз све саобраћајнице, углавном
обостраним, тротоарима минималне ширине 1,5м,
и као пешачке комуникације унутар појединих
намена. Посебно треба поменути планирану
бициклистичко-пешачку стазу ширине 4м као
главну пешачку комуникацију једног дела
простора са другим након изградње аутопута.
Бициклистички саобраћај
Планом је предвиђена реализација
бициклистичких стаза и повезивања са
међународним коридором EuroVelo 11 преко
западноморавског бициклистичког коридора.
Трасиране су бициклистичко-пешачке стазе дуж
реке Чемернице и према бициклистичкој стази
предвиђеној контактним планом – ПГР за
насељено место Прељина.
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.
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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 површина,
испоштовати следеће услове:
а/ Услови приступа
породичног становања

парцелама

у

оквиру

-

Станице

за

Имајући у виду растуће потребе
корисника, проширење путне мреже, очекивани
раст степена моторизације и потребу за бољом
дистрибуцијом објеката ове намене, могућа је
изградња нове станице за снабдевање горивом на
јавном паркингу за транзитна и локална теретна
возила, уз услове и сагласност надлежног
управљача државног пута.
Железнички саобраћај

Ако се грађевинска парцела не ослања
директно на јавну саобраћајну површину, њена
веза са јавном саобраћајницом се остварује преко
приступног пута минималне ширине 3,5м.
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.
Минимална ширина приступног пута који
се користи за повезивање две до четири
грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и
дужине до 100м је 4,5м.
Минимална ширина приступног пута који
се користи за повезивање више од четири
грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и
дужине до 100м је 5,0м.
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.
б/ Услови приступа парцелама у оквиру пословно
производних функција
Приступ грађевинске парцеле јавној
саобраћајној површини могуће је остварити преко
приступног пута минималне ширине 6м.
Приступни путеви који су без просторних
могућности за проширење, могу да се задрже за
приступ постојећем броју грађевинских парцела.
Колске прилазе на парцеле формирати са
саобраћајнице нижег ранга, преко ојачане
конструкције тротоара и упуштених ивичњака
како би пешачки саобраћај остао у континуитету.
За угаоне објекте
планирати што даље од
најудаљенијем делу парцеле.

Саобраћајни објекти
снабдевање течним горивом
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колске прилазе
раскрснице, на

Пружни коридор старе пруге Чачак-Горњи
Милановац пролази кроз захват Плана. Према
условима ЈП Железнице Србије овај коридор се
мора штитити ради очувања потребног земљишта
и стварања документационе основе за потребе
изградње
једноколосечне
електрифициране
железничке пруге нормалног колосека ЧачакГорњи Милановац – Топола – Младеновац, на
којој ће моћи да саобраћају и гарнитуре лаких
шинских система - у складу са Просторним
планом Републике Србије („Сл. гласник РС“, број
88/10); Према овим условима, у Плану је дата траса
старе железничке пруге са пружним појасом.
За опредељење најповољније трасе пруге
Чачак- Горњи Милановац, урађена је СТУДИЈА
ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЂАЈА У РЕЈОНУ
ГРАДА ЧАЧКА - за потребе израде ГП.
Према добијеним условима, у Плану је
дата траса старе железничке пруге са пружним
појасом. Уз коридор пруге, планиране су
саобраћајнице које опслужују постојеће и
планиране садржаје са леве и десне стране пруге.
Планско
решење
предлаже
трасе
ових
саобраћајница сагледавајући затечено стање по
коме уз коридор старе (укинуте) пруге
функционишу саобраћајнице које повезују већи
број садржаја.
Изградња пруге Чачак
– Горњи
Милановац,
подразумева
трасирање
једноколосечне
електрифициране
пруге
нормалног колосека са трупом у насипу у оквиру
пружног коридора, с тим да се има у виду
паралелно вођење саобраћајнице која повезује
садржаје непосредно уз овај коридор.
Поред постојећег коридора старе пруге
Чачак-Горњи
Милановац,
Генералним
урбанистичким планом града Чачка, као и Планом
генералне регулације Љубић-Коњевићи планирана
је и железничка пруга, која се од места Лугови
одваја од коридора старе пруге за Горњи
Милановац, тангирајући обрађивани простор са
североисточне стране и даље наставља преко
Коњевичког поља, реке Западне Мораве и у реону
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Кулиновачког поља се укључује у постојећу пругу
из Краљева.
Укрштања пруге са саобраћајницама
планирано је као денивелисано на три локације
означене у графичком делу и то:
Укрштање старе пруге Чачак – Горњи
Милановац и Државног пута I А реда бр. 5 –
Аутопута
Укрштање старе пруге Чачак – Горњи
Милановац и Ул. Љубић – Коњевићи
Укрштање нове пруге Чачак – Краљево и
државног пута I Б реда бр. 23
а према Правилнику о начину укрштања
железничке пруге и пута („Сл. лист СРЈ“ бр 72/99)
дозвољено прописано растојање.
Остали услови за грађевинско уређење и
подизање нивоа осигурања путних прелаза преко
пруге, морају бити решавани у фази израде
техничке документације, а на основу посебних
техничких услова, тада добијених од Сектора за
стратегију и развој ЈП »Железнице Србије«, а
према важећем Закону о железници као и Закону о
безбедности у железничком саобраћају.
2.1.4.2. Зелене површине
Заштита пејзажа обухвата читав низ
планских мера којима се делује у правцу очувања,
унапређења и спречавања девастације природних
одлика пејзажа. У том смислу, као приоритетна и
основна мера истиче се утврђивање зона са
одговарајућим начином уређења где се штите
њихове основне природне вредности, а тиме и
пејзаж. Код планирања управљања подручјем
утврђен је одговарајући еколошки модел, којим је
спречена знатнија измена пејзажних вредности, тј.
тежило се ка задржавању аутентичних облика
пејзажа, а будући развој базиран је на принципу
„одрживог развоја“.
У оквиру јавних зелених површина
издвајају се зона зеленила у функцији саобраћаја,
зона зеленила уз реку и зона заштитног зеленила.
Зеленило уз саобраћајнице – разделно зеленило
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, санитарнохигијенских и микроклиматских услова. На неки
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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 санитарнохигијенских и микроклиматских услова.
Приликом озелењавања површина уз
саобраћајнице и формирање дрвореда 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 (за садњу
на плочницима),
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 не дозвољавају
постављање дрворедних садница, озелењавање
вршити у партеру на следећи начин:
партерним зеленилом, перенама и нижим врстама
чија висина не прелази висину од 50цм, које не
ометају саобраћајне визуре,
садњом дрворедних садница на сунчаној страни
улице,
садњом дрвећа у касетама,
садњом садница из категорије ниског дрвећа или
садњом шибља,
вертикалним озелењавањем
уношењем
вртно-архитектонских
елемената
(скулптура, фонтана итд.) у комбинацији са
зеленилом и сл.
Зеленило уз реку
Ову категорију зеленила чини зеленило
непосредно уз Чемерницу. Основна улога ове
вегетације је водозаштитна. Зеленило уз реку
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утиче на то да земљиште интензивније упија
падавине, да спорије отиче до водотока, чиме се
отклањају јаке пролетње поплаве, а стварају
водотоци богати водом. Захваљујући способности
учвршћивања земљишта, најпотпуније испољавају
земљозаштитну, облоутврдну и водозаштитну
функцију, чиме се спречава широко развијени
процес ерозије земљишта. Поред тога, зеленило уз
реку, као елемент система градског зеленила има
вишеструку улогу, и рекреативну, изолирајућу,
рашчлањавајућу и маскирну. У оквиру ових
зелених површина могуће је организовати
пешачке и бициклистичке стазе.
Заштитно зеленило
Заштитно зеленило представља линијски
постављен појас зеленила форимаран садњом
високог, густог зеленила свуда око простора који
треба заштитити или на неки начин одвојити од
садржаја у непосредној близини. Ова зона
представља зелену баријеру између два колосека
пруге, на месту њеног рачвања, као и на делу
површине између државног пута и источног крака
пруге. Формирати је као заштитни појас,
комбиновањем лишћарских и четинарских,
дрвенастих и жбунастих врста различите висине.
Основна функција овог појаса јесте да ублажи
негативне утицаје саобраћаја (бука, аерозагађење)
у односу на околне намене, а уједно и формирање
угодне и интересантне амбијенталне целине која
спречава монотонију путовања. У оквиру ових
површина, могуће је организовати и пасивну
рекреацију узимајући у обзир удањеност од пруге
или саобраћајнице.
Ширина заштитног појаса је у директној
зависности од расположиве слободне површине, а
биљни садржај треба да задовољи еколошке и
естетске критеријуме, уз услов да се избегне
претерано шаренило. У систему зеленила града
заштитни појасеви играју веома значајну улогу у
побољшању санитарно-хигијенских и микрокли–
матских услова.
Приликом
озелењавања
поштовати
минимална прописана одстојања од места садње
високог дрвећа од 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
Водоводна мрежа
Преко
предметног
плана
пролази
магистрални цевовод за водоснабдевање Рзав
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пречника 650мм који је од великог значаја за
водоснабдевање
Горњег
Милановца.
Уз
магистрални цевовод за водоснадбеванје „Рзав”
планиран је заштитни коридор од 2,5м са обе
стране цевовода према условима ЈП за
водоснабдевање „Рзав”. Постојећа водоводна
мрежа се задржава. Крак водоводне мреже који се
налази у пружном појасу планиран је да се измести
у будућу саобраћајницу поред пружног појаса.
Планирана је прстенаста водоводна мрежа тамо
где је нема. На тај начин би вода дошла до свих
потрошача,
а
била
би
задовољена
и
противпожарна заштита. Водоводне цеви су од ПЕ
материјала за радни притисак од 10 бари. 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
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. Предвиђена је фекална канализација
која прикупља отпадне воде одводи у фекални
колектор. Фекални колектор је пречника 400мм и
трасиран је поред обилазног пута до реке Западне
Мораве. На левој обали реке се налази црпна
станица која пумпа фекалну воду на другу страну
реке. Даље фекална канализација одлази према
будућем ППОВ. Фекална канализација је углавном
изграђена. Цеви су пречника 200мм и 300мм. На
подручју плана постоји један крак фекалне
канализације и једна црпна станица која је у
пружном појасу. Планирано је њихово измештање
у саобраћајницу уз пружни појас. За неколико
објеката који немају фекалну канализацију иста
није планирана због велике удаљености и
конфигурације терена. За њих су планиране
водонепропусне септичке јаме.
Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ
материјала. На потребним местима предвиђени су
ревизиони силази са ливено гвозденим
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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 рађена по
сепарационом систему што значи да су одвојени
фекална и атмосферска канализација.
Атмосферска канализација
Планирана је изградња главних колектора
за евакуацију атмосферских вода. Атмосферска
канализација је пречника 400мм, 600мм и 1000мм
са изливањем у реку Чемерницу и Дичину. На
подручју плана планирана је једна црпна станица
због конфигурације терена. 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. Рачунало се са
интензитетом падавина од 175л/с/ха повратног
периода од две године.
Регулација водотока
Изградњом одбрамбених насипа уз реку
Чемерницу смањен је ризик од поплава на
територији обухваћеној овим планом. Ширина
регулације износи 14м а одбрамбени насип у
ножици 3.5м. Планиран је наставак изградње
десног одбрамбеног насипа на реци Чемерница.
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 10
kV далеководи. На локацији која је, налази се
постојећа трафо станица 10/0.4kV/kV. У оквиру
плана се налази трафо станица 10/0.4kV/kV. Снаге
630kVA ''Југопревоз Комерц'', Потрошачи
електричне енергије који гравитирају овом
подручју плана се напајају из дистрибутивних
трафо станица а основна напојна тачка за цео
простор је трафо станица 35/10kV/kV Чачак 4.
(планирана 110/10kV/kV). Преко локације која је
предмет овог плана пролази далековод 35kV којим
је повезана постојећа трафо станица Чачак 4.
Овим планом је предвиђена зона
становања малих густина као и индустрија и
пословање у оквиру и већим делом у постојећим
парцелама. За потребе напајања електричном
енергијом истих, а на основу горе поменутих
параметара планирано је следеће:
Уколико се појави повећање снаге у
електричној енергији које се може очекивати у
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простору намењеном за индустрију и пословање
предвиђена је изградња нових трафо станица
10/0.4kV/kV и то у парцелама простора у коме се
очекује повећање снаге и потреба у електричној
енергији. Трафо станице би биле монтажно
бетонске са трансформаторима снаге до 1000kVA.
ДАЛЕКОВОД 110 kV
Преко локације се предвиђа постављање
далековода 110 kVкоји је предвиђен планом вишег
реда и којим ће се у будућности повезати трафо
станица Чачак 4 на 110киловолтни напон. Делом
трасе постојећег 35киловолтног далековода од
трафо станице Чачак 4 па до стуба планираног
далековода 110kV поставиће се 110киловолтни
далековод тако да се траафо станица Чачак 4
повеже на 110киловолтни напон.
ПРИКЉУЧНИ КАБАЛ 35kV
Делом локације у тротоару или уз коридор
пута полаже се кабал 35kV који је предвиђен од
новопланиране трафо станице 35/10kV/kV која ће
се налазити у индустриској зони Прељина као
три(четири) једножилна кабла типа и пресека које
ће бити одређени техничким условима надлежног
електродистрибутивног
предузећа.
Кабал
полагати у снопу на најмањој дубини 1.1м до
постојеће трафо станице Чачак 4.
КАБЛОВСКИ ВОД 10kV
У границама плана налазе се далеководи
10kV који се планом вишег реда предвиђају за
укидање, 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..
ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА
10/0.4kV/kV
На основу очекиваног повећања потребне
снаге у електричној енергији предвиђа се изградња
трафо станица напонског нивоа 10/0.4 kV/ kV. Ове
трафо станице биће постављене на локацијама за
које се претходно обезбеде решени имовинско
правни односи, а углавном се локација одређује
пројектном документацијом. Прикључење нових
трафо станица 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.
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Положај трафо станица је изабран како
према потрошачима тако и према могућем месту
на основу урбанистичких решења. При избору
локације водило 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 лак прилаз ради
монтаже
грађевинског
дела,
енергетских
трансформатора и остале опреме
Од ових трафо станица 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). Тачан положај трафо станице биће
одређен пројектном документацијом и условима
надлежног електродистрибутивног предузећа, а
где је потребно спољни изглед трафо станице
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
снага трансформатора

до 2000кVA
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
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типским монтажно бетонским трафо станицамаобјектима.
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. Локација планираних трафо
станица дата је у графичком прилогу са тежњом да
свака трафо станица буде уз јавну саобраћајницу.
Инвеститори су дужни да обезбеде
пројектну документацију за грађење планираних
трафо станица, као да обезбеде техничку контролу
(ревизију) тих пројеката. Инвеститори су дужни да
обезбеде техничку документацију за издавање
грађевинске дозволе, као и стручни надзор над
извођењем радова. Након завршетка радова,
инвеститор је дужан захтевати вршење техничког
прегледа и након њега поднети захтев за издавање
употребне дозволе.
Трафостанице
10/0.4kV
типске
до
2x630kVA, 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.
Поред трафо станица самостојећих
(зиданих или бетонских) могућа је изградња и
стубних трафо станица уколико се за поједине
објекте не може обезбедити директно напајање са
нисконапонске мреже и ако је удаљен од
постојећих трафо станица или је таквом објекту
потребна снага у kW која се не може остварити из
НН мреже.
Трафо станице су повезане са постојећим
20kV-ним каблом или евентуално постојећим
далеководом, а ради обезбеђења сигурног
напајања међусобно су повезане у прстен тако да
се све трафо станице напајају двострано односно
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све су два пута пролазне са високонапонске
стране. Трафо станице су повезане 20kV-ним
каблом типа и пресека 4xXHE49-A 1х150мм2,
односно комплетну планирану 20kV-ну мрежу
извести кабловима чији тип и пресек одреди
стручна служба Електродистрибуције Лазаревац
погон Љиг.

При извођењу радова предузети све
потребне мере заштите радника, грађана и возила,
а заштитним мерама омогућити одвајање
пешачког и моторног саобраћаја. На местима где
је, ради полагања каблова, извршено исецање
регулисаних површина, исте довести у првобитно
стање.

КАБЛОВСКИ ВОД 10kV

Инвеститори су дужни да обезбеде
пројектну документацију за извођење кабловских
10kV -них водова, као и да обезбеде техничку
контролу тих пројеката. Инвеститори су дужни да
обезбеде потребну документацију за издавање
грађевинске дозволе, као и стручни надзор над
извођењем радова. Након завршетка радова,
инвеститор је дужан захтевати вршење техничког
прегледа и након њега поднети захтев за издавање
употребне дозволе.

Планирану трафо станицу 10/0.4kV/kV
прикључити на електроенергетску мрежу 20kVним 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 20kV-ни водови су подземни
следећих карактеристика:
номинални напон, 10kV
тип кабла 4xXHE49-A 1х150мм2 номинална струја
225А
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 Електродистрибуције Љиг и под
његовом контролом. У том случају откопавање
кабла мора бити ручно, а сам кабал мора бити у
безнапонском стању.

КАБЛОВСКА МРЕЖА 0.4кV и НН мрежа
Кроз новопројектоване саобраћајнице
предвиђено је полагање 1кV каблова у земљу у
тротоару или меком терену 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.
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
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инсталацијамa, место положене кабловске
канализације са бројем коришћених и резервних
цеви.
Уколико то захтевају технички услови
стручне
службе
ЈП
Електродистрибуција
Лазаревац, заједно са каблом на око 0.4м дубине у
ров положити траку за уземљење, FeZn 25х4мм.
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
присуство представника Електродистрибуције
Љиг и под његовом контролом. У том случају
откопавање кабла мора бити ручно, а сам кабал
мора бити у безнапонском стању.
При извођењу радова предузети све
потребне мере заштите радника, грађана и возила,
а заштитним мерама омогућити одвајање
пешачког и моторног саобраћаја. На местима где
је, ради полагања каблова, извршено исецање
регулисаних површина, исте довести у првобитно
стање.
Инвеститори су дужни да обезбеде
пројектну документацију за извођење кабловских
1кV-них водова, као и да обезбеде техничку
контролу тих пројеката. Инвеститори су дужни да
обезбеде потребну документацију за издавање
грађевинске дозволе, као и стручни надзор над
извођењем радова. Након завршетка радова,
инвеститор је дужан захтевати вршење техничког
прегледа и након њега поднети захтев за издавање
употребне дозволе.
Од нових трафо станица се полажу
нисконапонски 1кV-ни каблови за напајање
електричном енергијом потрошача тако и за
осветљење улица (саобраћајница). Пресек каблова
нисконапонских потрошача као и уличне расвете
биће
одрећен
условима
надлежне
електродистрибутивне организације и главним
пројектима објеката на основу стварних
једновремених снага објеката. Нисконапонски
каблови су типа PP41/А 4х150мм2. На објектима
поставити кабловске прикључне ормане типа КПК
3х200А система улаз-излаз који се могу међусобно
повезивати или каблове довести до ормана у
којима ће се поставити уређаји за мерење
потрошње електричне енергије односно до
истурених мерних места.
У тротоару или меком терену предвиђено
је полагање 1KV-них каблова као и нових 10kVних каблова. Каблови се полажу на прописним
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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.
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,
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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 које користе обновљиве
изворе енергије, као што су соларне електране,
хидро-гео-термалне и електране на био масу.
Овакве електране могу се градити у индустријским
зонама и зонама комуналних делатности за
сопствене потребе и пласман електричне енергије
на тржиште, а соларне електране и у зонама
становања за сопствене потребе.
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 психо–
лошког 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
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учесника у саобраћају. Следећа табела даје
вредност
побројаних
светлотехничких
параметара који још увек обезбеђују добру
видљивост и добар видни комфор:
Светлотехничка
класа

Лср

У1
минимално
(Лмин/
Лмак)

Т1
минимално
(%)

СР
минимално
(Еех/Еин)

(цд/м2)

У0
минимално
(Лмин/
Лср)

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

Минимално

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
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 20 лукса, уз минималну осветљеност од 7.5
лукса.
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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 (укључењеискључење) 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
На основу анализе постојећег стања као и
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.
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.
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Телекомуникациони систем је један од
најважнијих инфраструктурних система од кога
зависи функционисање животних активности у
насељима а веома је ваљан за подручје које
представља и простор обухваћен овим планом.
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 РСС
Прељина која се налази ван локације овог плана.
Како је даље напоменуто преко простора који је
предмет овог плана постоји телекомуникациона
инфраструктура коју је потребно увести у нову ТК
канализацију.мора бити удаљена највише од 150
до 300 метара.
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 0.4м ширине. и цеви
поставити у одговарајућим носачима за ове цеви.
Уз телекомуникациону канализацију предвиђена
су и ТК окна димензија које ће 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
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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 индивидуалне објекте предвидети
концентрациони орман-стубић постављен на
фасади планираних објеката. До објеката
положити једну цев ПЕ40мм и одговарајуће
каблове а све према условима Телекома Србија и
главном пројекту за прикључење објеката на ТК
инфраструктуру.
Унутрашњу телекомуникациону инстала–
цију изводити у свему према Упутству о изради
телефонске инсталације и увода-ЗЈПТТ и важећим
прописима и стандардима из ове области.
У самим објектима у зависности од намене
просторија предвидети одређен број телефонских
прикључница.
Број
прикључница,
начин
каблирања одредиће се главним пројектом
инсталација за сваки објекат а према техничким
условима
за
прикључење
објекта
на
телекомуникациону мрежу које издаје надлежно
телекомуникационо предузеће а који су саставни
део пројектне документације.
При изградњи нове телекомуникационе
мреже изградити и јавне телефонске говорнице у
објектима јавних установа или као самостојеће на
улицама.
За квалитетан пријем и дистрибуцију
радио и ТВ сигнала предвиђена је изградња
кабловског дистрибутивног система (КДС). За
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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 присутни су
транспортни гасовод и дистрибутивна гасна
мрежа. Око половине објеката са овог подручја
користи гас за производњу топлотне енергије.
Изузетак су поједини индивидуални објекти који
се греју сагоревајући чврсто гориво (дрва и угаљ).
Овим планом се предвиђа даља
гасификација предметног подручја кроз изградњу:
- дистрибутивне гасоводне мреже од полиетилен–
ских цеви MOP 4bar (DN 40mm, 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.
Постојећа гасоводна мрежа се задржавa, а
крак дистрибутивног гасовода MOP 4 bar DN 125
mm, који је вођен кроз коридор железничке пруге,
мора прилагодити своју трасу будућем колосеку, а
у складу са Законом о железници.
Обновљиви и алтернативни извори топлотне
енергије
Дугорочни планови топлификације, као и
зоне топлификације и гасификације не искључују
примену алтеративних и обновљивих извора
енергије.
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) су
извори енергије који се налазе у природи и
обнављају се у целости или делимично, као што су:
водотокови, биомаса, ветар, сунце, биогас,
депонијски гас, геотермална енергија, и др.
Коришћење
ових
извора
енергије
доприноси ефикаснијем коришћењу сопствених
потенцијала у производњи енергије, смањењу
емисије гасова који изазивају ефекат стаклене
баште, смањењу увоза фосилних горива, развоју
локалне индустрије и сл.
За производњу топлотне енергије за
загревање објеката и потрошне санитарне воде од
ОИЕ могу се користити: биомаса, сунчева
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енергија, биогас, геотермална енергија... Поред
ових извора енергије у ту сврху у примени су и
топлотне пумпе „ваздух-вода“ и „вода-вода“.
При изградњи нових објеката или при
реконструкцији и адаптацији постојећих потребно
је прво размотрити примену неких од поменутих
извора топлотне енергије и у ту сврху предузети
све потребне архитектонско грађевинске мере.
Подстицај коришћења ОИЕ извршиће се
реализацијом следећих активности:
- изградња нових објеката који задовољавају
захтеве у погледу енергетске ефикасности и
коришћења ОИЕ,
- енергетска санација зграда и увођење ОИЕ у
сектору зградарства (углавном у јавном сектору),
- замена уља за ложење, угља и природног гаса
који се користе за грејање биомасом и другим
ОИЕ,
- увођење даљинских система грејања базираних
на коришћењу ОИЕ и комбинованој производњи
електричне и топлотне енергије,
- замена коришћења електричне енергије за
производњу санитарне топле воде соларном
енергијом и другим ОИЕ,
- коришћење и производња опреме и технологија
које ће омогућити ефикасније коришћење енергије
из ОИЕ.
2.1.6. Смернице за уређење зелених површина
у оквиру осталих намена
У оквиру система зеленила предметног
плана издвајају се још и зелене површине остале
намене, пољопривредне површине, као и зелене
површине које прате претежне намене (становање
малих густина и индустрију и пословање).
Зеленило зоне становања малих густина
Зеленило зоне индустрије и пословања
Зона терминала теретних возила
Зеленило зоне становања малих густина
Ове површине се планирају на локацијама
на којима се и сада налазе. Планом се предвиђа
учвршћивање постојећих стамбених зона, али и
ограничавање њиховог даљег ширења, како би се
сачувало пољопривредно земљиште.
Дозвољене намене у оквиру ове зоне су
породично становање, породично становање са
пословањем или чисто пословање.
Приликом уређења окућница у оквиру
стамбених објеката, изнаћи начин да се постојеће
зелене површине преуреде, освеже новим
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садржајима, а нове услове условити изградњом
функционалног зеленила.
На парцелама породичног становања
просторе између улице и објекта озеленити
декоративним врстама, а део парцеле иза објекта
може се користити као башта или воћњак.
Препоручује се гајење воћа, као својеврстан вид
активног одмора становника.
Уместо чврстих ограда препоручује се
употреба живица и пергола са пузавицама. На
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, перголама и
осталим
вртно-архитектонским
елементима
улицама се може дати нов, аутентичан изглед.
Зеленило зоне индустрије и пословања
Ова намена планирана је на две локације на
којима се и сада налазе површине у функцији
пословања.
Примарне намене у оквиру ове зоне су
индустрија и пословање. Поред производних и
пословних
објеката
(административни,
производни, складишни, услужни, енергетски),
могу се изграђивати и објекти за побољшање
услова рада, безбедности, објекти потребне
недостајуће инфраструктуре, уређивати слободне
зелене површине и подизати заштитно зеленило.
У оквиру зоне индустрије и пословања
потребно је
отворене
зелене површине
организовати тако да елиминишу потенцијално
негативне ефекте по животно окружење, које
планирани садржај на датој површини може
имати. Поред основне улоге ублажавања тешких
услова окружења у самом погону, улога зеленила
производне зоне јесте и оплемењивање средине у
естетском погледу. У складу са тим је и избор
биљака условљен средином у којој оне расту, где
се увек боље одржавају групе биљака него
појединачна стабла. Распоред и композиција
зеленила унутар круга производног погона треба
да омогуће постављање појединих групација биља
према изворима загађења како би оне „примиле“
на себе прве и најјаче налете облака загађивача.
Већи
део
површина
производног
комплекса уредити у пејзажном стилу, настојећи
да се постигне што бољи однос слободних
површина према површинама под објектима. Осим
у случају где се ради о стварању унутрашњих
паравана, где простор треба испунити високим
растињем, формирати веће травне површине.
Зеленило се може садити као оквир зградама, како
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би се ублажиле оштре контуре објеката, по ободу
комплекса, чиме се постиже заштита и жељено
присуство засене. Обавезно је нагласити
постављање паравана зеленила у оквиру
комплекса производње према другим наменама.
Могуће је формирати и групне аранжмане
зеленила у централним деловима отворених
површина чиме се утиче на стварање повољних
микроклиматских услова.
Зеленило зоне терминала теретних возила
Како се у оквиру ове намене планира
паркинг за теретна возила, поред кога се могу наћи
и објекти у којима ће бити смештене службене
просторије особља: контролне и благајничке
просторије, просторије за обезбеђење, санитарне
просторије и техничке просторије за инсталациону
опрему, као и други пратећи садржаји, тако ће и
организација
зеленила
бити
условљена
преосталом слободном површином у оквиру
планиране намене.
Зеленило организовати линеарно, у
комбинацији дрвенастих и жбунастих врста,
формирано по ободу парцеле ка околним
саобраћајницама. У случају недостатка слободног
простора као алтернативу користити засаде у
жардињерама, вертикално зеленило и др.
Препорука је да се приликом озелењавања
користе аутохтоне врсте отпорне на аерозагађење,
као и врсте са вертикалним кореном.
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
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
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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.
На површинама које су по овом плану
предвиђене као зеленило уз саобраћајнице не може
се дозволити постављање привремених објеката
чија је намена супротна намени датој у плану, 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 и стаза.
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 површина опредељених за
терминал теретних возила.
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
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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 квалитет–
нији 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),
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- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за
ватрогасна возила, сходно Правилнику о
техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице, уређене платое за 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. 52/90).

- Закона о процени утицаја на животну средину
("Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09),

У поступку спровођења плана обавезна је
примена свих прописа, смерница и стручних
искуства, као и

као и другим законима, правилницима
прописима везаним за ову област.

и

- Уредбе о организовању и функционисању
цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92).

Израду овог Плана прати и израда
Стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације на животну средину.

- Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр. 116/07,
88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15).

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).

- 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
У обухвату Плана нема заштићених
подручја за која је спроведен или покренут
поступак заштите, утврђених еколошки значајних
подручја и еколошких коридора од међународног
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значаја еколошке мреже Републике Србије, као ни
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.
На простору Плана нису евидентирана
археолошка налазишта, али 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
инвалидитетом („Сл. гласник РС“ број 33/2006), у
смислу члана 13.
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2.1.11. Мере енергетске ефикасности
Одрживој потрошњи енергије треба дати
приоритет рационалним планирањем потрошње,
те имплементацијом мера енергетске ефикасности
у све сегменте енергетског система. Одржива
градња је свакако један од значајнијих сегмената
одрживог развоја који укључује:
Употребу грађевинских материјала који
нису штетни по животну средину, енергетску
ефикасност зграда, управљање отпадом насталим
приликом изградње или рушења објеката.
У циљу енергетске и еколошки одрживе
изградње објеката треба тежити:
смањењу губитака топлоте из објекта
побољшањем
топлотне
заштите
спољних
елемената и повољним односом основе и волумена
зграде, повећању топлотних добитака у објекту
повољном оријентацијом зграде и коришћењем
сунчеве енергије, коришћењу обновљивих извора
енергије у зградама (биомаса, сунце, ветар итд),
повећању енергетске ефикасности термоенергет–
ских система.
У циљу рационалног коришћења енергије
треба искористити све могућности смањења
коришћења енергије у објектима. При изградњи
објеката користити савремене термоизолационе
материјале, како би се смањила потрошња
топлотне енергије. Предвидети могућност
коришћења соларне енергије. Као систем против
претеране инсолације користити одрживе системе
(грађевинским елементима, зеленилом и сл.) како
би се смањила потрошња енергије за вештачку
климатизацију. При прорачуну коефицијента
пролаза топлоте објеката узети вредности за 2025% ниже од максималних дозвољених вредности
за ову климатску зону. Дрворедима и густим
засадима смањити утицај ветра и обезбедити
неопходну засену у летњим месецима.
Недовољна топлотна изолација доводи до
повећаних топлотних губитака зими, хладних
спољних конструкција, оштећења насталих влагом
(кондензацијом) као и прегрејавања простора лети.
Последице
су
оштећења
конструкције,
неконфорно и нездраво становање и рад.
Загревање таквих простора захтева већу количину
енергије што доводи до повећања цене коришћења
и одржавања простора, али и до већег загађења
животне средине. Побољшањем топлотно
изолационих карактеристика зграде могуће је
постићи смањење укупних губитака топлоте за
просечно 40 до 80%.
Код градње нових објеката важно је већ у
фази идејног решења у сарадњи са пројектантом
предвидети све што је потребно да се добије
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квалитетна и оптимална енергетски ефикасна
зграда.
Зато је потребно:
Анализирати локацију, оријентацију и
облик објекта, применити високи ниво топлотне
изолације комплетног спољњег омотача објекта и
избегавати топлотне мостове.
У циљу рационалног коришћења енергије
треба искористити све могућности смањења
коришћења енергије у објектима. При изградњи
објеката користити савремене термоизолационе
материјале, како би се смањила потрошња
топлотне енергије.
Искористити топлотне добитке од сунца и
заштитити се од претераног осунчања. Као
сиситем против претеране инсолације користити
одрживе
системе
(засену
грађевинским
елементима, зеленилом и сл.) како би се смањила
потрошња енергије за вештачку климатизацију.
Дрворедима и густим засадима смањити утицај
ветра и обезбедити неопходну засену у летњим
месецима.
При прорачуну коефицијента пролаза
топлоте објеката узети вредности за 20-25% ниже
од максималних дозвољених вредности за ову
климатску зону.
За производњу топлотне енергије за
загревање објеката и потрошне санитарне воде од
ОИЕ могу се користити: биомаса, сунчева
енергија, биогас и сл. Поред ових извора енергије
у ту сврху у примени су и топлотне пумпе „ваздухвода“ 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.
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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.
2.2. Правила грађења
Правила грађења су дефинисана за све
површине које се налазе у захвату Плана детаљне
регулације „Прељина - Коњевићи“.
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
правоугаоника или трапеза.

има

облик

Грађевинска парцела (планирана и
постојећа) има површину и облик који омогућавају
изградњу објекта у складу са решењима из
планског документа, као и што су у складу са
правилима грађења и техничким прописима.
Исправка граница суседних парцела

У изградњи објеката поштоваће се
принципи енергетске ефикасности. 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).

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.

2.1.12. Услови за одвоз и дистрибуцију
комуналног и индустријског отпада

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.

Простор у обухвату Плана укључен је у
систем управљања отпадом на територији града
Чачка. Планира се унапређење управљања
отпадом, као и примена свих неопходних

Уколико је суседна катастарска парцела у
јавној својини, сагласност за исправку границе
даје надлежни правобранилац.
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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.
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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.

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.

2.2.2.1. Зоне становања малих густина

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.

Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална
површина
новоформиране
грађевинске парцеле 5 ари (изузетно 3 ара за
парцеле које су задовољавале овај услов, али им је
планираном саобраћајном мрежом смањена
површина).

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.

10m.

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
искључиво за планиране намене грађевинског
земљишта дефинисане у графичком прилогу План
намене површина.
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.

Објекти у овој зони се могу постављати као
слободностојећи.
I) Правила у погледу величине парцеле

Најмања ширина грађевинске парцеле је
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. Свака грађевинска парцела мора
имати приступ са јавне саобраћајнице.
II) Други објекти на парцели
Дозвољена је градња другог објекта у
функцији становања или пословања на једној
грађевинској парцели, као и изградња пратећих
објеката (гараже, оставе за огрев, летње кухиње), а
све у оквиру планом задатих параметара градње.
III) Врста и намена објеката
На
површинама
опредељеним
за
породично становање могућа је организација
становања као и садржаја који су компатибилни са
становањем и који могу подржати становање као
примарну намену, а то су различити видови
пословања: трговина, угоститељство, услужне
делатности, услужно занатство, здравство,
школаство, социјална заштита, култура, забава,
спорт и сл.
Садржаји компатибилни претежној намени
се могу организовати у оквиру делова стамбених
објеката (до 30% укупне површине) као допунска
намена, могу се организовати у оквиру другог
објекта на парцели или се поједини објекти са
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припадајућим парцелама могу определити за неку
намену компатибилну претежној.
Забрањује се изградња објеката чија би
намена угрожавала животну средину и услове
становања буком, мирисима, вибрацијама,
гасовима, отпадним водама и другим штетним
дејствима. У зони становања су забрањене следеће
намене: галванизерске, ауто-лимарске, ливачке,
пластичарске,
качарске
и
каменорезачке
радионице, радионице за прераду коже, млевење
минерала и камена, сакупљање секундарних
сировина и сл.
IV) Положај објеката на парцели
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације и површина јавне
намене. Дефинисане су у односу на планирану
регулативу саобраћајница.
Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објекта и партерног уређења.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 2 m са отворима за стамбене
просторије, односно 1 m са отворима за помоћне
просторије.
V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални дозвољени индекс заузетости
парцеле је 35%
Максимална заузетост парцеле је 50%
(рачунајући све објекте, стазе и платое са
саобраћајницама, манипулативним површинама и
паркинзима).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове
зоне је мин 50%.
VI) Дозвољена спратност и висина објеката
Максимална дозвољена спратност објеката
је По+П+1;
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VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом до 1,4m висине од коте тротоара. Ограде
се постављају на границу парцеле тако да стубови
ограде и капије буду на земљишту власника
ограде. Парцеле се могу ограђивати и живом
зеленом оградом која се сади у осовини границе
грађевинске парцеле. Врата и капије на уличној
огради не могу се отварати ван регулационе
линије.
VIII) 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.
IX) 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. Зоне индустрије и пословања

Максимална висина слемена је 10 m,
мерено од коте приземља објекта до слемена.

I) Правила у погледу величине парцеле

Максимална
дозвољена
помоћног објекта је По+П.

Минимална површина парцеле за објекте
пословања је 5 ари, а за производни комплекс 12
ари.

спратност

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 1,6m.

II) Врста и намена објеката
Објекте постављати као слободностојеће.
Могуће је и формирање комплекса, а у оквиру
задатих параметара.
У оквиру ових зона могу се наћи објекти у
функцији администрације, мале и средње фирме,
различити облици услуга, робно-дистрибутивни
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центри, сервисне зоне, радионице, производно
занатство, производња хране и слично. Овде се
могу градити и објекти за побољшање услова рада
и безбедности, као и комунални објекти.
Није
објеката.

дозвољена

изградња

стамбених

Забрањује се и изградња објеката који
својим технолошким процесом загађују животну
средину, ако нису предузете одговарајуће мере
заштите.
III) Положај објеката на парцели
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације и површина јавне
намене. Дефинисане су у односу на планирану
регулативу саобраћајница.
Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објекта/ комплекса и партерног
уређења.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 3,5 m уз обезбеђење потребног
противпожарног пута.
IV) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
40%.
Максимална заузетост парцеле је 70%
(рачунајући објекат, све површине на отвореном и
платое са саобраћајницама, манипулативним
површинама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове
зоне је мин 30%, од тога предвидети 10%
заштитног зеленила на површинама на којима буде
организована производња.
V) Дозвољена спратност и висина објеката
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складу потребама и врстом производње која се
обавља.
Ограђивање је могуће и живом зеленом
оградом или простор према површинама јавне
намене оставити неограђеним уколико то захтева
врста пословања која се у оквиру ове зоне обавља
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
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.
У оквиру грађевинске парцеле ове намене
потребно је, у складу са потребама производње,
обезбедити адекватне манипулативне површине.
Паркирање решити у оквиру парцеле
поштујући стандарде у броју паркинг места у
односу на капацитете и величину објеката.
IX) Минимални степен комуналне
опремљености
- приступ парцели
саобраћајнице

обезбедити

са

јавне

- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на телекомуникациону мрежу;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације;

Максимална спратност објеката је
П+1+Пк. Висина приземља производних објеката
условљена је технолошким процесом.

Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа
и организација.

Максимална висина слемена је 15m,
мерено од коте приземља објекта до слемена.

2.2.2.3. Зона терминала теретних возила

VI) Најмања међусобна удаљеност објеката
Минимална удаљеност објеката на истој
парцели је у складу са технолошким процесом,
противпожарним и осталим условима.
VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом, минимум 1,4 m висине, а максимално у

I) Правила у погледу величине парцеле
Површине парцела у зонама планираним
као терминал теретних возила се поклапају са
површинама опредељеним за ову намену.
II) Врста и намена објеката
У оквиру ових зона предвиђа се паркинг за
теретна возила. Осим паркинга, овде се могу наћи
и објекти у којима ће бити смештене службене
просторије особља: контролне и благајничке
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просторије, просторије за обезбеђење, санитарне
просторије и техничке просторије за инсталациону
опрему, као и други пратећи садржаји.
Овде се могу градити и интерне станице за
снабдевање течним горивом и перионице возила,
као и други објекти у функцији комерцијалних и
услужних садржаја, а који подржавају основну
намену.
III) Положај објеката на парцели
У оквиру ових зона дефинисане су зоне
градње у оквиру којих се могу постављати објекти.
Зоне градње су приказане у графичком прилогу
План урбанистичке регулације и површина јавне
намене.
Објекте на парцели организовати у виду
комплекса.
Манипулативне површине и паркинзи се
могу постављати и изван зоне градње.
IV) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
10%
Макcимална заузетост парцеле је 90%
(рачунајући објекте, све површине на отвореном и
платое са саобраћајницама, манипулативним
површинама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове
зоне је мин 10%.
V) Дозвољена спратност и висина објеката
Максимална спратност објеката је П+1
VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом, минимум 1,4 m висине.
Ограђивање је могуће и живом зеленом
оградом или простор према површинама јавне
намене оставити неограђеним
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и
простора за паркирање возила
Свим парцелама у оквиру ове зоне
обезбеђен је приступ са јавне саобраћајне
површине.
IX) Минимални степен комуналне
опремљености
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на телекомуникациону мрежу;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације;
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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 половину 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.
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,
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- доградња у хоризонталном габариту до
дефинисане грађевинске линије, а у складу са
задатим параметрима.
Постојећи објекти који су постављени на
мањој удаљености од 2 m од границе суседне
парцеле могу се доградити до планом задатих
параметара, с тим што се:
- при доградњи у вертикалном габариту 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
од 2 m.
На површинама где се налазе објекати 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
нормативма 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
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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.
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
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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
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m. Степенице којима се савладава висина преко
0,90 m треба да се решавају унутар габарита
објекта.
Објекте у оквиру зона индустрије и
пословања градити у складу са производним
процесом који се у њима врши, а обликовно и
материјализацијом
определити
тако
да
представљају целину како у оквиру једног
пословно - производног погона, тако и у ширем
обухвату. Конструкција објеката може бити
челична, бетонска, од дрвета, различитих система
градње, у складу са потребама. Фасаде могу бити
обложене панелима, малтерисане и бојене
одговарајућом бојом или комбиноване обраде, са
употребом стакла, метала, дрвета, и сл.
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 материја–
ле.
2.2.7. Инжењерскогеолошки услови за
изградњу објеката
Сеизмичност терена
За потребе сагледавања сеизмичког
хазарда на локацији за План детаљне регулације
„Прељина - Коњевићи“ 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)
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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

Карта сеизмичког хазарда за повратни
период од 475 година на површини терена
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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).
Одвођење атмосферских вода са локације
решити изградњом атмосферске канализације са
испуштањем атмосферске воде у реку Чемерницу
и Дичину.
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
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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.
Приликом планирања и пројектовања
саобраћајних прикључака код примарне мреже
водити рачуна о следећем:
- обезбедити зоне потребне прегледности,
- ширина коловоза приступног пута мора бити
минималне ширине 6,0m
- са даљином прегледности од минимално 120,00m
(у односу на "СТОП" линију на саобраћајном
прикључку на предметни пут),
- са коловозном конструкцијом за тежак саобраћај
(осовинско оптерећење од најмање 11,50t по
осовини),
- коловоз прикључне саобраћајнице мора бити
пројектован сходно члану 37. и 38. Закона о јавним
путевима ("Сл. гл. РС" бр.101/2005).
Треба
се
придржавати
пројектантских и планерских правила:

следећих

Проширење државног пута у обухвату
плана пројектовати за рачунску брзину од мин 6040км/х.
Сабирне улице пројектовати за рачунску
брзину 40км/х са минималним радијусом Р=50м и
максималним уздужним нагибом 10-12%
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%)
Приликом израде главних пројеката
саставни део је пројекат саобраћајне сигнализације
и опреме.
- примарне саобраћајнице пројектовати са
минималном ширином коловоза од 6,0m, са
носивошћу коловоза за средњи саобраћај са
једностраним нагибом (уколико није другачије
одређено техничком документацијом) и са
припадајућим елементима за рачунску брзину од
60 (40) km/h;
- саобраћајнице секундарне мреже пројектовати са
ширином коловоза минимум 5,50 m за двосмерни
саобраћај или са 3,5m за једносмерни саобраћај
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- прилазе парцелама са коловоза градити од бетона
ширине минимално 3,0m
- примењивати унутрашње радијусе кривина од
мин 5,0m, где се обезбеђује проточност саобраћаја
због противпожарних услова;
2.2.9.2. Правила изградње површина за
паркирање
Паркирање возила за сопствене потребе
власници стамбеног објекта, по правилу
обезбеђују на грађевинској парцели изван
површине јавног пута и то једно паркинг или
гаражно место на један стан.
Гараже објеката планирају се у или испод
објекта у габариту, подземно изван габарита
објекта или надземно на грађевинској парцели ако
су испуњени сви остали услови.
У оквиру комплекса где се планирају
комерцијални садржаји (за чије потребе се користе
и теретна возила) планирати и простор за смештај
теретних возила. Места за смештај возила и
простор за маневрисање возила приликом
уласка/изласка на места за смештај возила, у
зависности од угла паркирања, димензионисати
према важећим нормативима.
*Нормативи за планирање паркирања
Намена

1 паркинг место на:

Становање

1 стан

пословање

на 70 м2 корисне површине

Производно-прерађивачки и индустријски објекти
8 запослених
2.2.9.3. Правила градње коловоза, колскопешачких 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
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.
Нивелета коловоза мора бити прилагођена
датом нивелационом решењу, постојећем терену и
изграђеном коловозу са којим се повезује
планирани коловоз.
МАКСИМАЛНИ ПОДУЖНИ НАГИБ:
- државни пут ..........

5% (6%)
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- општински пут................

8% (10%)

- секундарне улице ................

12% (14%)

Максимални подужни нагиб саобраћајница
примарне мреже може да буде до 8%. У случају
секундарних саобраћајница-приступних улица,
максимални нагиби иду до 12 % (14%), а изузетно
и више у случајевима када су потврђиване
постојеће приступне улице поред којих су већ
изграђени објекти са својим приступима.
- Вертикална заобљења нивелете извести
зависно од ранга саобраћајнице, односно рачунске
брзине.
- Саобраћајнице пројектовати са једнос–
траним 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.
- Све косине усека и насипа је потребно
озеленити аутохтоним зеленилом како би се што
мање нарушио природни амбијент.
- 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.
- За приступне-стамбене улице ширине 45м без тротоара, где није предвиђена кишна
канализација, оивичење пројектовати у нивоу
коловоза што би омогућило одводњавање
површинских вода у околни терен.
- Тротоаре, посебне пешачке или бицикли–
стичке стазе радити са застором од бетонских
полигоналних плоча, камених плоча или неког
другог природног материјала по избору
пројектанта. Уз пешачке и бициклистичке стазе
потребно је да постоје одморишта за предах
посетилаца са хладовитим зеленилом и клупама
који треба да су од природног материјала (дрво,
камен).
- Приликом планирања и пројектовања
површина и објеката јавне намене (тротоари и
пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи,
стајалишта јавног превоза, прилази до објеката
хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним
и стамбеним објектима) морају се обезбедити
услови приступачности особама са посебним
потребама (деци, старим, хендикепираним и
инвалидним особама) у складу са Правилником о
техничким стандардима приступачности (“Сл.
гласник РС”, бр. 22/2015), као и осталим важећим
прописима, нормативима и стандардима који
регулишу ову област.
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- 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.
- 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....................... мин 1,5 м
- бициклистичке стазе једносмерне........... 1,0-1,5 м
- бициклистичке стазе двосмерне .............. 2,0 -3,0м
- светли профил (пруга-пут) ................... мин 6,5 м'
- светли профил (пут-пут)....................... мин 4,5 м'
- Подземне трасе главних водова комунал–
не инфраструктуре смештене су у регулационим
профилима
саобраћајница
(водоснабдевање,
кишна и фекална канализација, кабловски водови
ел.енергије, ТТ инсталација, топловоди, гас).
- Пре извођења саобраћајница извести све
потребне уличне инсталације које су предвиђене
планом, а налазе се у попречном профилу.
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 од јавног пута
(рачунајући од спољне ивице планираног профила
саобраћајнице):
1) државни пут I А реда – аутопут .... 40 метара
2) Државни пут I Б реда бр. 23 ............ 10(5) метара
3) општински пут ..................................... 5 метара
4) секундарна мрежа (сабирне улице и остале
саобраћајнице секундарне мреже) .............. 5 (3м)
Дуж јавних путева потребно је обезбедити
инфраструктуру за прикупљање и контролисано
одвођење атмосферских вода.
ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА ПРИЛИКОМ
ПЛАНИРАЊА ИНСТАЛАЦИЈА
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
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објекти, као и телекомуникациони и електро
водови, инсталације, постројења и сл. по
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.
Укрштања са јавним путем предвидети
искључиво механичким подбушивањем испод
трупа пута, управно на пут, у прописаној
заштитној цеви.
Заштитна цев мора бити пројектованана 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.
Уколико се инсталације паралелно воде,
морају бити постављене минимално 3,0м' од
крајње тачке попречног профила (ножица насипа
трупа пута или спољне ивице путног канала за
одводњавање), изузетно ивице коловоза уколико
се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.
На местима где није могуће задовољити
услове из претходног става, мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа
предметног пута.
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,
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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 реку Дичину
и Чемерницу. Одвођење атмосферских вода на
предметној локацији решити одвођењем у реку
Дичину и Чемерницу. 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. Црпне станице
су такође од водонепропусног бетона.
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.
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Положај МБТ у односу на суседне парцеле
мин 1.5м, а у односу на јавне површине у складу са
датим грађевинским линијама.
Елекетроенергетску мрежу вишег и нижег
напона радити као кабловску мрежу у ужем
градском подручју као и у руралном делу плана.
До ТС 10/0,4 кV (подземне, приземне или
стубне) потребно је обезбедити приступни пут
минималне ширине 3м 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
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.
Стубне ТС 10/0,4 кV обавезно постављати
на
армирано-бетонским
стубовима,
димензионисаним
према
величини
трансформатора са темељом од бетона марке бар
МБ 20 и електроопремом на стубу која садржи ВН
опрему, НН опрему са разводним орманом који
поседује и простор за смештај опреме за јавно
осветљење.
Код постављања стубова, стубних ТС
10/0,4 кV и опреме обавезно применити све врсте
заштите од опасности и непогода које се могу
појавити на овим објектима.
Растојања стубова стубних трафо-станица
10/0,4 кV од путева износи:
1. најмање 40 м од државног пута I реда,
2. најмање 20 м од државног пута II и
3. најмање висину стуба од општинског и
некатегорисаног пута, рачунајући од спољне
ивице земљишног појаса.
- Растојање стуба стубне трафо-станице
10/0,4 кV од границе парцеле износи:
4. најмање висину стуба,
5. мање од висине стуба, уз сагласност власника
суседне парцеле.
- Прикључење стубне трафо станице може
бити само подземно полагањем до стуба
подземних 10kV-них каблова
- При изградњи објеката водити рачуна да
се исти не граде у заштитном појасу далековода
који са обе стране вода до крајњег фазног
проводника, има следеће ширине:
6. За напонски ниво 1кV до 35кV

27. март 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

- За голе проводнике 10 метара, кроз шумско
подручје 3 метра;
- За слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз
шумско подручје 3 метра
- За самоносеће кабловске снопове 1 метар
7. За напонски ниво 35кV износи 15 метара
8. За напонски ниво 110кV, укључујући и
110кV износи 25 метара
9. За напонски ниво 220кV и 400кV износи
30 метара
- Објекти се могу градити у овом појасу
уколико се обезбеди сагласност ЈП ''Електромрежа
Србије'', за које важе услови да је потребно
урадити Елаборат о могућностима градње.
- Каблове полагати где год је могуће 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 укрштању 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 полагање 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.
Кабал 35kV
При полагању каблова
испоштовати следећи услови:

се

морају

- Каблови 35кВ кога чине три једножилна
СН кабла типа XХЕ 49-А се полажу у троугластом
снопу. На краћим деоницама могуће је постављати
каблове и у хоризонталној равни али на одређеном
растојању не краћем од 0,07м.
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- Кабловски сноп се формира провлачењем
кроз одговарајућу матрицу при омотавању са три
калема. Да би се формирани сноп повезао
потребно је на сваких 1м до 2м сноп повежеобмота са самолепљивом ПВЦ траком најмање
ширине 0.1м.
- Уколико се мора провлачити кроз цев
свака жиле исто се може остварити али на
дужинама мањим од 20м.
- Уколико је потребно причвршћивање
једножилних каблова морају се користити
обујмице од материјала бакар, алуминијум,
пластика дакле од неферомагнетног материјала.
- Најнижа температура ваздуха при којој је
дозвољено полагање енергетских каблова износи
минус 5 степени целзијуса за каблове типа XХЕ
49-А.
Минимални радијус савијања:
Кабл за време инсталисања
Кабл са спојницом или завршницом
НЕАРМИРАН 20Д
АРМИРАН

15Д

20Д

- На оба краја кабловског вода треба да се
галвански повежу електричне заштите сва три
једножилна кабла и да се уземљи овај спој.
- Ради смањења губитака у електричним
заштитама једножилних каблова типа XХЕ 49-А
услед циркулационих струја које се јављају у
редовном погону, каблови се полажу у
троугластом снопу а због веће дужине потребно је
на дужинама од 1,5-2км извршити преплетање
електричних заштита. Преплетање извршити по
могућству у шахтама и специјалним спојницама.
- Након полагања каблова крајеви се
обележавају помоћу плочица на којима се налазе
основни подацои о каблу.
- Након полагања кабла а пре потпуног
затрпавања рова, треба да се изврши испитивање
кабловског вода и да се изврши геодетско снимање
са посебно означеним местима укрштања са
посебним инсталацијама, другим кабловима,
спојним местима, ако буду у слоју постељице са
тачним дужинама каблова и траса, са унетим
основним подацима о кабловској канализацији
(место, дужина, број цеви, резервне цеви итд).
- Каблови се полажу тако да буду у слоју
постељице која се ставља на дно кабловског рова
дебљине 0.2м.
- Након полагања кабла затрпавање врши–
ти са земљом добре проводљивости у слојевима од
по 0.3м изнад постељице.
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- Каблови се обележавају ПВЦ позор тра–
ком и полаже се на две дубине 0.3м а друга на 0.5м
изнад кабла. На местима где постоји више каблова
у рову траке се постављају изнад сваког кабла.
- 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 Електродистрибуције Чачак и под
његовом контролом. У том случају откопавање
кабла мора бити ручно, а сам кабал мора бити у
безнапонском стању.
- Поред ових услова при изради главног
пројекта придржавати се и техничких препорука
ТП-3 као и ТП-16 ЈП ЕПС-дирекција за
дистрибуцију енергије.
Јавна расвета
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.
Напајање
новопланираних
објеката
електричном енергијом ниског напона вршити у
складу са одговарајућим условима испоручиоца
електричне енергије, обавезно подземним
водовима са неког од прикључних места, или
директно са извода надлежне ТС 10/0,4 кВ.
Прикључни кабл завршити у тзв. КПК орману на
фасади објекта или на неки други прописани
начин, дат условима испоручиоца ел. енергије.
Траса напојног кабла на јавној површини мора
бити у складу са трасама предвиђеним овим
планом.
Електричне инсталације унутар објекта
пројектовати и извести у складу са прописима и
стандардима из ове области, уз примену свих
потребних заштитних мера.
Растојања
стубова
високонапонских
надземних водова од путева, код паралелног
вођења са путем износи:
- најмање 40 м од државног пута I А реда,
- најмање 20 м од државног пута I Б реда
- најмање 10 м од државног пута II реда
Код реконструкције НН мреже, односно
"превођења" надземне у подземну мрежу,
потребно је извршити и реконструкцију кућних
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прикључака, коришћењем подземних водова и
КПК ормана. Као уличне разводне ормане са
изводима за напајање више објеката, користити
одговарајуће атестиране слободностојеће ормане,
постављене на бетонске темеље. Ове ормане
постављати по тротоарима, зеленим површинама,
другим јавним површинама, или грађевинским
парцелама уз решавање одговарајућих имовинскоправних односа, тако да буду уклопљени у
амбијент, односно да буду неупадљиви како бојом,
тако и димензијама, као и да не угрожавају
безбедност пешака и других учесника у саобраћају
и општу безбедност грађана.
Изградња
електрана
које
користе
обновљиве изворе енергије за производњу
електричне енергије за сопствене потребе
дозвољена је у свим зонама, а за пласман
електричне енергије на тржиште у зонама
индустрије.
Објекти електрана које користе обновљиве
изворе енергије за производњу електричне
енергије могу се градити на грађевинској парцели
у оквиру објекта основне намене, партерно или као
самосталан објекат,
уз обавезу прибављања
услова и сагласности од надлежног предузећа за
производњу и дистрибуцију електричне енергије.
2.2.10.3. Правила за изградњу
телекомуникационе мреже
Целокупну ТК мрежу градити на основу
главних пројеката у складу са важећим законским
прописима.
Објекти за смештај телекомуникационе
опреме у приградским зонама могу се градити у
оквиру објеката, на грађевинској парцели. Објекти
у приградским зонама могу да се граде као
приземни објекти или објекти на стубу.
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 зонама привредне делатности могу се
градити у објекту у оквиру комплекса
појединачних корисника, на слободном простору у
оквиру комплекса појединачних корисника.
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
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парцели могу се градити на основу одобрења за
градњу.
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Приземни
објекат
за
смештај
телекомуникационе опреме је површине до 50 м2.
Објекат мора бити ограђен ако је монтажни, а
зидани објекти не морају бити ограђени. Око
објекта нема заштитне зоне.

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 метра, а при
паралелном вођењу и приближавању каблова
растојање мора бити најмање 0.6 метара.

До објекта за смештај телекомуникационе
опреме потребно је обезбедити приступну
пешачку стазу минималне ширине 1,5 м од
најближе јавне саобраћајнице.

Растојање телекомуникационе инсталације
од темеља енергетског стуба мора бити 0.8м а не
мање од 0.3м ако је телекомуникациони кабловски
вод механички заштићен.

Објекат за смештај телекомуникационе
опреме мора да има положај такав да не угрожава
прегледност, безбедност и сигурност кретања свих
учесника у саобраћају.

На местима где је већа концентрација
телекомуникационих водова обавезно се гради
телекомуникациона канализација.

Објекти за смештај телекомуникационе
опреме у зонама зелених јавних површина граде се
као подземни или изузетно као приземни објекти.
Објекти за смештај телекомуникационе
опреме у зеленим површинама могу се градити на
основу одобрења за градњу.

До објекта за смештај телекомуникационе
опреме потребно је обезбедити приступни пут
минималне ширине 3 м од најближе јавне
саобраћајнице.
На подручју дефинисаном границама овог
ПГР-а
нова
телекомуникациона
мрежа
(транспортна, приступна, КДС и остала мрежа)
изводи се обавезно као подземна.
ТТ 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.

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.
Подземни ТТ водови мреже мобилне
телефоније полажу се у ров одговарајућих
димензија према важећим техничким прописима
за полагање ТТ каблова у ров.
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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.

станица, базних радио-станица, радио-релејних
станица, радио и ТВ станица, антена, антенских
стубова и антенских носача могу претрпети замену
постојеће телекомуникационе опреме и каблова
новом телекомуникационом опремом и кабловима
већег капацитета.

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.

Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних радиостаница, радио-релејних станица, радио и ТВ
станица, антена, антенских стубова и антенских
носача у зонама привредних делатности могу се
градити у објекту у оквиру комплекса
појединачних корисника, на слободном простору у
оквиру комплекса појединачних корисника, на
грађевинској парцели.

Минимални размаци при укрштању и
паралелном вођењу ТТ инсталације са осталим
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.
Надземни телекомуникациони водови
постављају се на стубове. Стубови се постављају
на јавним површинама, или на грађевинским
парцелама уз сагласност власника-корисника
парцеле.
Надземни телекомуникациони водови
могу се постављати и на стубове нисконапонске
електроенергетске
мреже,
уз
сагласност
надлежног предузећа, на начин на који то прописи
дозвољавају за конкретне случајеве, тако што се
телекомуникациони
вод
поставља
испод
електроенергетског вода.
Вертикални размак између тих водова у
глави стуба не сме бити мањи од 1 м за случај
неизолованих проводника електроенергетског
вода, односно 0,6 м за случај електроенергетског
вода са изолованим проводницима. Вертикални
размак у средини распона мора бити на
сигурносној удаљености, али не мање од 0,6 м.
Телекомуникациони
вод
може
се
поставити у истој хоризонталној равни са НН
електроенергетским водом, али размак између њих
мора
бити
најмање
једнак
сигурносној
удаљености, а најмање 0,4 м.
При приближавању и укрштању надземног
ТТ вода и НН електроенергетског вода са
изолованим проводницима, размак између њих
мора бити најмање 0,2 м.
У оквиру постојећег габарита објекти
мобилних централа, контролора базних радио-

У оквиру зоне објекат може да се гради као
приземни објекат или објекат на стубу.
Приземни објекат може бити монтажни
или зидани.
Објекат за смештај опреме мобилне
телекомуникационе мреже у објекту, као и на
слободном простору у оквиру комплекса
појединачних корисника може се градити на
основу пријаве радова.
Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних радиостаница, 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.
У комплекс се постављају антенски
стубови са антенама, а на тлу се постављају
контејнери базних станица. Контејнери базних
станица не могу да заузму више од 50% површине
комплекса.
Удаљење антенског стуба од суседних
објеката и парцела мора бити веће или једнако
висини стуба са антеном. Предметно удаљење
може бити и мање од наведеног, али не мање од
половине висине стуба са антеном. У том случају
потребно је прибавити сагласност власника
угроженог суседног објекта или парцеле, за
постављање предметног антенског стуба.
Напајање
телекомуникационе

објекта
опреме

за

смештај
електричном

27. март 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 463 – Број 6

енергијом врши се подземно из постојеће НН
мреже 1 кV.

2.2.10.4. Правила за изградњу термотехничке
инфраструктуре

До
објекта
за
смештај
мобилне
телекомуникационе
опреме
потребно
је
обезбедити приступни пут минималне ширине 3 м
од најближе јавне саобраћајнице.

Дистрибутивна гасоводна мрежа је од
полиетиленских цеви радног притиска до 4 bar.
Гасовод водити подземно положен у ровове
потребних димензија, у тротоару и то што ближе
регулационој линији.

Слободне површине комплекса морају се
озеленити.
Објекат за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних радиостаница, радио-релејних станица, радио и ТВ
станица, антена, антенских стубова и антенских
носача треба да има положај такав да не угрожава
прегледност, безбедност и сигурност кретања свих
учесника у саобраћају. Боје антенских стубова и
друга обелажавања треба да буду у складу са
прописима који се односе на боје високих објеката
(антена, димњака и сл.), у складу са прописима
који се односе на ваздушни саобраћај. Због дневне
видљивости стуб треба да буде обојен тако да
постоје поља од по 3 м, црвене и беле, или црвене
и наранџасте боје наизменично (последње поље на
врху стуба треба да буде црвено).
Ноћна видљивост антенског стуба
остварује
се
прописним
постављањем
одговарајуће светиљке на врху стуба.
Приступни телекомуникациони водови за
повезивање мобилних централа и базних радиостаница 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.
За постављање објеката за смештај
мобилних централа, контролора базних радиостаница, базних радио-станица, радио-релејних
станица, радио и ТВ станица, антена, антенских
стубова и антенских носача у или на постојећи
објекат потребно је прибавити сагласност
власника-корисника
објекта,
станова
или
пословног простора. За прислањање објеката за
смештај мобилних централа, контролора базних
радио-станица, базних радио-станица, радиорелејних станица, радио и ТВ станица, антена,
антенских стубова и антенских носача уз
постојећи објекат потребно је прибавити
сагласност власника-корисника објекта, и станова
или пословног простора чији се прозорски отвори
налазе на страни зграде уз коју се поставља
објекат.

При паралелном вођењу дистибутивног
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 bar, („Сл. гласник РС“, бр.
86/2015).
Према овом Правилнику минимална
дозвољена растојања спољне ивице челичних и ПЕ
гасовода за максимални радни притисак до 4 bar са
другим гасоводима, инфраструктурним 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

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

-

5.0

Од гасовода до резервоара* и
других извора опасности
станице за снабдевањем
горивом превозних средстава
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у друмском саобраћају,
мањих пловила, мањих
привредних и спортских
ваздухоплова

Минимално
хоризонтално
растојање
рачуна се од темеља стуба далековода, при чему се
не сме угрозити и стабилност стуба.

Од гасовода до извора
опасности постројења и
објекта за складиштење
запаљивих и горивих
течности укупног капацитета
највише 3 m3

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.

-

Од гасовода до извора
опасности постројења и
објекта за складиштење
запаљивих и горивих
течности укупног капацитета
више од 3 m3, а највише 100
m3

3.0

-

6.0

Правила грађења гасоводне инфраструктуре

Од гасовода до извора
опасности постројења и
објекта за складиштење
запаљивих и горивих
течности укупног капацитета
преко 100 m3

-

Од гасовода до извора
опасности постројења и
објекта за складиштење
запаљивих гасова укупног
капацитета највише 10 m3

-

Од гасовода до извора
опасности постројења и
објекта за складиштење
запаљивих гасова укупног
капацитета од 10 m3 и
највише 60 m3

-

15.0

На простору овог Плана, правила грађења
гасоводне инфраструктуре односе се на изградњу
гасовода од полиетиленских цеви за радни
притисак до 4 bar.
Гасовод се мора трасирати тако да:

5.0

- не угрожава постојеће или планиране објекте, као
и планиране намене коришћења земљишта,
- да се подземни простор и грађевинска површина
рационално користе,

10.0

- да се поштују прописи који се односе на друге
инфраструктуре,
- да се води рачуна о геолошким особинама тла,
подземним и питким водама.

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
Од гасовода до високог
зеленила

0.3

Правила грађења за градски гасовод

-

1.5

Полагање гасовода

Минимална
хоризонтална
растојања
подземних гасовода од надземне електро мреже и
стубова далековода су чланом 5 Правилника дати
у следећој табели
Минимално растојање
при
укрштању

Уколико није могућа траса у оквиру
регулативе саобраћајнице, гасовод водити
границом катастарских парцела уз сагласност
корисника парцела.

0.2

*растојање се мери од габарита резервоара

Називни напон

Постављање регулационог сета у складу са
Правилником о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16
bar.

при паралелном
вођењу (m)

(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

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
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
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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 4bar (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.)

Страна 465 – Број 6

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Зоне становања
малих густина

83.795,60

0,35

По+П+1

Зоне
индустрије и
пословања

21.622,02

0,40

П+1+Пк

Зоне
терминала
теретних
возила

21.520,20

25.946,42
0,10

П+1

4.304,04

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Зоне комуналних функција

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).

Површина за
црпну станицу

36,00

Зоне зеленила
у функцији
саобраћаја

1.877,37

Зоне зеленила
уз реку

При укрштању гасовода са јавним
путевима гасовод се по правилу води под углом од
90º у односу на осу јавног пута. У колико 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).

58.656,92

/

/

/

/

/

/

54.880,04

/

/

/

Зоне
заштитног
зеленила

22.997,18

/

/

/

Зоне водотока

25.267,43

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

88.907,38

Саобраћајне површине
Коридор
железничке
пруге

29.685,28

Зона државног
пута IА реда

61.784,76

Бициклистичке
стазе

2,585,81

Остале
саобраћајнице

56.783,92

УКУПНО

514.600,70

Дубина између горње површине коловоза и
горње површине заштитне цеви, плоче и др., не
сме бити мања од 1.0 m.

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.

2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату
Плана детаљне регулације

2.2.12. Спровођење плана детаљне регулације

НАМЕНА

Укупна
површина
коришћења m2

Индекс
Заузетости

Спратност

План
основ за:
БРГП

Зоне
пољопривредног земљишта

34.776,35

/
/

представља

Издавање локацијских услова
Израду елабората геодетских радова за исправку
граница суседних парцела и спајање две суседне
парцеле истог власника

/

/

/
96.988,74

регулације

Израду пројекта препарцелације и парцелације

ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Зона шумског
земљишта

детаљне

/

Овим Планом није предвиђена израда
урбанистичких пројеката, ни урбанистичкоархитектонских конкурса.
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3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Планом генералне регулације „Љубић –
Коњевићи“ предвиђена је израда Плана детаљне
регулације „Северни општински пут“, а чији
предложени обухват једним својим делом залази у
обухват овог Плана.
Кроз разраду саобраћајне мреже у овом
Плану, а у складу са мишљењем ЈП Путеви Србије,
и уз уважавање планиране трасе ауто-пута Е-761,
дошло се до закључка, да се Северни општински
пут никако не може прикључити на државни пут
ДП I Б-23, у непосредној близини моста на реци
Чемерници, а преко постојећег коридора старе
пруге Чачак - Горњи Милановац, планиране
железничке пруге за Краљево и будућег ауто-пута
Е-761. У складу са горе наведеним, траса Северног
општинског пута је скраћена за деоницу која је
ПГР-ом предвиђена кроз овај План, а Северни
општински пут се приликом уласка у обухват
прикључује на Ул. Љубић-Коњевићи 65, њом даље
на Општински пут бр 123-4/Л304, а овим се даље
прикључује на државни пут ДП I Б-23. На ово
саобраћајно решење добијена је сагласност ЈП Пу–
теви Србије, број 953-55/18-1, од 18. јануара 2018.
У складу са претходно наведеним,
ступањем на снагу овог Плана, мења се обухват
ПДР-а Северни општински пут.
* * *
4. Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

122.
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 и
26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године,
донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КОЊЕВИЋИ”
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације „Индустријска зона - Коњевићи” (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Планом детаљне регулације обухваћен је
део КО Коњевићи. Граница Плана детаљне
регулације се пружа од кп. бр. 1339/3 поклапајући
се са границом ГУП-а са јужне, западне и делом
северо-западне стране. Затим иде дуж парцела бр.
1369/1, 1399, 740/2, 905, 933/1, 910/2, 934/3, 1368/4,
1368/5, 954, 959/7, 959/6. Граница се даље поклапа
са границама парцела бр. 963, 961, 965/1, 942/5,
965/3, 1010, 1368/8 и враћа се у почетну тачку.
Коначна граница предметног планског
подручја биће дефинисана приликом припреме и
стручне контроле нацрта плана.
Површина плана
износи око 63,00 hа.

детаљне

регулације

Изради Плана детаљне регулације се
приступа ради обезбеђивања локације намењене за
развој привредних делатности.
Члан 3.

Плански основ за израду Плана
детаљне регулације представља Просторни
план града Чачка („Службени лист града
Чачка“, број17/2010).
Предметни простор ће се развијати у
функцији
привредних
делатности
и
представљаће логичан наставак зоне привреде
која је већ формирана уз виталну градску
саобраћајницу, односно градску магистралу
Булевар ослободилаца Чачка у оквиру ПГР
“Љубић – Коњевићи” која изискује потребно
проширење.
Графички
део
Плана
детаљне
регулације израдиће се на овереном
катастарско – топографском плану за деo КО
Коњевићи.
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
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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 даје
Просторни план града Чачка („Службени лист
града Чачка“, број 17/2010);
- проширење постојећих
комплекаса и формирање нових;

привредних

- подстицање развоја овог и ширег
подручја града Чачка;
- дефинисање саобраћајне мреже;
- рационалније коришћење грађевинског
земљишта;
-.дефинисање јавног интереса кроз
разграничење простора јавне и остале намене;
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- квалитетна
инфраструктуром и

опремљеност потребном

- усклађивање организације, опремања и
уређења простора и његова заштита.
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 Просторним планом
града Чачка у оквиру обухвата плана.
Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације је
18 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Градска управа за опште и заједничке
послове града Чачка спровешће поступак јавне
набавке, услуге – израде Плана детаљне
регулације.
Члан 9.
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).
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Члан 11.
Саставни део ове одлуке је решење о
приступању стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације
„Индустријска зона - Коњевићи”, број 3501/2018-IV-2-01 од 23.02.2018. 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: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
123.
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 ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА
ЗОНА - КОЊЕВИЋИ”
1. ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације „Индустријска зона - Коњевићи”.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације „Индустријска зона - Коњевићи“, су
сагледавање, процена и утврђивање могућности
значајних штетних утицаја на животну средину на
основу намене у просторно - функционалној
намени подручја која се планира, а која могу бити
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од утицаја на стање животне средине, са проценом
мера које је потребно предузети како би се
евентуални могући значајни штетни утицаји на
животну средину спречили, отклонили или свели
на минимум.
Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације
„Индустријска зона - Коњевићи“, мора да садржи
мере чијим спровођењем би се:


остварио план за заштиту животне средине
и одрживи развој;


остварио урбанистички развој кроз
функционалну
организацију
и
међусобну
повезаност свих служби, делатности и објеката;

обухватили основни проблеми заштите
животне средине и могућност утицаја плана на
разне области и делове животне средине и урбане
целине;

обухватиле карактеристике утицаја плана
на животну средину, нарочито у погледу
вероватноће,
интензитета,
сложености,
реверзибилности,
временске
и
просторне
димензије, кумулативне и синергијске природе
утицаја, ризика по људско здравље и животну
средину, деловања на области од природне,
културне и друге важности и деловања на
угрожене области;

умањи утицај на биолошки диверзитет
подручја;


обезбеди очување природне средине.

2. У оквиру стратешке процене разматраће
се постојеће стање животне средине, значај и
карактеристике плана, карактеристике утицаја
планираних садржаја на микро и макро локацију и
друга питања и проблеми животне средине
подручја обухваћеног Планом.
3. У оквиру стратешке процене имајући у
виду планиране намене на подручју обухваћеном
границом Плана, неће се разматрати просторна
димензија – преко гранична природа утицаја и
деловање на области од природног, културног и
другог значаја – посебне карактеристике, области
или природни предели којима је признат
заштићени на републичком или међународном
нивоу, културно историјска баштина и области са
различитим режимом заштите, као карактеристике
утицаја предметног плана на животну средину.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја
плана на животну средину израдиће се Извештај о
стратешкој процени Плана детаљне регулације
„Индустријска зона - Коњевићи” који садржи
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој
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процени утицаја на животну средину (»Сл.гласник
РС«, број 135/04 и 88/10):
- полазне основе стратешке процене;
- опште и посебне циљеве стратешке
процене и избор индикатора;
- процену могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја на
животну средину;
- смернице за израду стратешких процена
на нижим хијарархиским нивоима и процене
утицаја пројеката на животну средину;
- програм праћења стања животне средине
у току спровођења плана и програма (мониторинг);
- приказ коришћене методологије
тешкоће у изради стратешке процене;

и

- приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор датог плана и програма са
аспекта разматраних варијантних решења и приказ
начина на који су питања животне средине
укључена у план или програм;
- закључке до којих се дошло током израде
извештаја о стратешкој процени представљене на
начин разумљив јавности;
- друге податке од значаја за стратешку
процену.
У оквиру полазних основа стратешке
процене утврдиће се постојеће стање и квалитет
чинилаца животне средине (ваздух, вода,
земљиште) у границама предметног Плана.
У случају непостојања релевантних
података извршиће се циљана мерења у складу са
Законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја
Плана на животну средину део је документације
која се прилаже уз план.
5. Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, биће одређен у складу са Законом.
Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, дужан је да дефинише методологију и
састав стручног тима за израду извештаја о
стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, дужан је да исти изради у року од 1
(једног) месеца од дана доношења овог Решења.
Градска управа за опште и заједничке
послове града Чачка спровешће поступак јавне
набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације
„Индустријска зона - Коњевићи”.
Средства за израду извештаја о стратешкој
процени, обезбедиће град Чачак.
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6. У току израде извештаја о стратешкој
процени утицаја плана, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и
организацијама које имају интерес у доношењу
одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја,
биће изложен на јавни увид, заједно са јавним
увидом предметног плана, сходно члановима 18. и
19. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13
- одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14).
7. Ово решење чини саставни део Плана
детаљне регулације „Индустријска зона Коњевићи” и објављује се у Службеном листу
града Чачка.
Образложење
Одлуком о изради Плана детаљне
регулације „Индустријска зона - Коњевићи”
приступиће се изради Плана детаљне регулације
„Индустријска зона – Коњевићи”.
Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (»Сл. гласник
РС«, број 135/04 и 88/10) прописано је да се
стратешка процена врши за планове, програме и
основе у области просторног и урбанистичког
планирања
или
коришћења
земљишта,
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства,
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања
отпадом, управљања водама, телекомуникација,
туризма, очувања природних станишта и дивље
флоре и фауне, којима се успоставља оквир за
одобравање
будућих
развојних
пројеката
одређених прописима којима се одређује процена
утицаја на животну средину.
Како се у конкретном случају ради о изради
Плана детаљне регулације „Индустријска зона Коњевићи”, који обухвата део КО Коњевићи од кп.
бр. 1339/3 поклапајући се са границом ГУП-а са
јужне, западне и делом северо-западне стране.
Затим иде дуж парцела бр. 1369/1, 1399, 740/2, 905,
933/1, 910/2, 934/3, 1368/4, 1368/5, 954, 959/7,
959/6. Граница се даље поклапа са границама
парцела бр. 963, 961, 965/1, 942/5, 965/3, 1010,
1368/8 и враћа се у почетну тачку, где се планира
намена привредних делатности, а што представља
основ и оквир за одобравање будућих развојних
пројеката одређених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину, то је ова
Управа донела Одлуку о изради стратешке
процене, а у смислу одредби члана 9. став 1. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину.
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У поступку доношења решења о
приступању стратешкој процени, прибављено је
мишљење Групе за заштиту животне средине
Градске управе за урбанизам града Чачка број 50127/2018-IV-2-01 од 22.02.2018. године у коме је
изражен став да је за израду Плана детаљне
регулације „Индустријска зона - Коњевићи”
потребно прибавити Извештај о стратешкој
процени утицаја на животну средину овог плана.
Извештај о стратешкој процени садржаће
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (»Сл.гласник
РС«, број 135/04 и 88/10) ближе наведене у
диспозитиву.
РЕШЕНО У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА
УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА, ПОД БРОЈЕМ:
350-1/2018-IV-2-01 ДАНА 23.02.2018. ГОДИНЕ
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На основу овог решења биће закључен
споразум о накнади са ранијим носиоцем права
коришћења „Аутопревоз“ Доо Чачак за
административно пренете непокретности, односно
за 954/7 у површини од 66м2, кп. бр. 956/5 у повр.
од 770м2, кп. бр. 956/3 у површини од 1005м2 и
кп.бр. 1017/6 у површини од 214м2, све КО Чачак
по решењу Градске управе за урбанизам града
Чачка бр. 463-34/2011-IV-2-07 од 28.03.2012.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Весна Дмитрић, дипл. правник
124.
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 и 26/16),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 22. 23. и 26. мартa 2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
о размени непокретности са предузећем
„АУТОПРЕВОЗ“ Доо Чачак,
I
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града
Чачка кп.бр. 1017/9 КО Чачак у површини од
1941м2 предузећу „Аутопревоз“ Доо Чачак.
2. ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину кп. бр.
954/7 у површини од 66м2, кп. бр. 956/5 у повр. од
770м2, кп. бр. 956/3 у површини од 1005м2 и кп.бр.
1017/6 у површини од 214м2, све КО Чачак, чији је
корисник било предузеће „Аутопревоз“ Доо
Чачак.
II
Размена површина које се прибављају у
јавну својину и површина које се отуђују из јавне
својине обавља се по принципу 1м2 за 1м2, тако
што се прибавља у својину града 2055 м2 а отуђује
из својине града 1941 м2 непокретност, без
исплате накнаде у новцу за разлику у површини од
114м2.

125.
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 и 26/16),
Скупштина града Чачка на седници одржаној
22. 23. и 26. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о размени непокретности са предузећима
„Унипромет“ ДОО Чачак и „Вибет“ ДОО
Чачак
I
1.А) ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка
кп.бр. 775 у пов. од 199 м2, кп. бр. 789/2 у пов. од
511 м2, кп.бр. 1369/6 у пов. од 89 м2, дела кп. бр.
1369/5 у пов. 603 м2 и дела кп. бр. 1369/1 у пов. од
2265 м2 све КО Коњевићи што укупно чини 3667
м2, на име накнаде, предузећу „Унипромет“ Д.О.О
Чачак.
Б) ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину из приватне
својине предузећа „Унипромет“ Д.О.О. Чачак део
кп. бр. 783/11 КО Чачак у пов. од 2505 м2, односно
реални удео од 2505/4744 и део кп. бр. 783/9 у пов.
од 288 м2 КО Коњевићи.
2. A) ОТУЂУЕ СЕ из јавне својине града Чачка кп.
бр. 789/3 у пов. од 333 м2, кп. бр. 1411/4 у пов. од
171 м2 и кп. бр. 1412/5 у пов. од 177 м2 све КО
Коњевићи што укупно чини 681 м2, на име
накнаде предузећу „Вибет“ Д.О.О. из Чачка.
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Б) ПРИБАВЉА СЕ се јавну својину из приватне
својине предузећа „Вибет“ Д.О.О. из Чачка део кп.
бр. 783/11 КО Коњевићи у пов. од 729 м2, односно
реални удео од 729/4744.

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА ЈАВНИ
ЛИНИЈСКИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ
ПРЕВОЗ ПУТНИКА

II
Размена површина које се прибављају у
јавну својину и површина које се отуђују из јавне
својине обавља се по принципу 1м2 за 1м2, тако
што се
- од предузећа „Унипромет“ Д.О.О Чачак,
прибавља 2793 м2, а отуђује 3667 м2, с тим што се
предузеће „Унипромет“ ДОО Чачак обавезује да
на име разлике између површине експроприсаних
непокретности и површине коју прибавља од
града има платити граду накнаду по тржишној
цени, која ће бити утврђена при закључењу
споразума о накнади;
- од предузећа „Вибет“ Д.О.О. из Чачка прибавља
729 м2, а отуђује 681 м2, с тим што предузећу
„Вибет“ Д.О.О. из Чачка, град неће исплатити
накнаду за разлику у површини.
III
На основу овог решења биће закључен
споразум о накнади са ранијим власницима
предузећем „Унипромет“ Д.О.О Чачак и
предузећем „Вибет“ Д.О.О. из Чачка за
експроприсане непокретности по решењу Градске
управе за урбанизам града Чачка бр. 463-20/2017IV-2-07 од 28.12.2017. године.

Кружни
ток А

Булевар Танаска Рајића преко пута зграда
са кућним бројевима 13 и 15, Чачак

Кружни
ток Б

Булевар Танаска Рајића испред зграда са
кућним бројевима 13 и 15, Чачак

187а

Члан 1.
У Одлуци о одређивању аутобуских
стајалишта за јавни линијски градски и приградски
превоз путника („Службени лист града Чачка“ број
8/17), у члану 3. у табели, после аутобуског
стајалишта под редним бројем 187, додаје се
аутобуско стајалиште под редним бројем 187а које
гласи:
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

126.
На основу члана 60. став 1. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају
(»Службени гласник РС« број 68/15) и члана
63. став 1. тачка 7) Статута града Чачка
(»Службени лист града Чачка« 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној
22. 23. и 26. мартa 2018. године, донела је
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127.
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016),
Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу
Регионалне санитарне депоније „Дубоко“ 10 број
352-55/2005 од 13.10. 2005. године и Анекса I
Уговора број 352-93/2005-II од 26.10. 2005. године
и члана 63. став 1. тачка 37. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној
22. 23. и 26. мартa 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне
Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за
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2018. годину, које је донео Управни одбор ЈКП
„Дубоко“ Ужице, на седници одржаној 30. јануара
2018. године, број 114/7.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/ 2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године

утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018.
годину
Овлашћује се Градоначелник града Чачка
да закључи Анекс уговора са пословном банком
Societe generale banka Srbija ад Београд.
О извршењу ове Одлуке стараће се Градска
управа за финансије.
II
Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/ 2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

128.
На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016др.закон), члана 33. став 1. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009,
78/2011 и 68/2015) и члана 63. став 1. тачка 18.
Статута града Чачка („Службени лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016), а по претходно прибављеном мишљењу
Министарства финансија Републике Србије –
Управе за јавни дуг број 401-265/2018-001 од 26.
фебруара 2018. године,
Скупштина града Чачка, на седници одржаној
22. 23. и 26. мартa 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА
I
Град Чачак планира да се задужи код
пословне банаке у износу до 134.406.123,31динара
(стотридесетчетиримилионачетиристошестхиљадастодвадесеттри и 31/100 динара),
за део
нереализованих средстава по основу кредитног
задужења из 2017. године, анексирањем Уговора о
дугорочном кредиту број 401-354/2017-II од
25.07.2017. године закљученим са пословном
банком Societe generale banka Srbija ад Београд.
Предмет анекса Уговора о дугорочном
кредиту број 401-354/2017-II од 25.07.2017. године
је продужетак периода расположивости најкасније
25.12.2018. године.
Остали
непромењени.

услови

уговора

27. март 2018. године

остају

Кредитно задужење града користиће се за
финансирање капиталних инвесиционих расхода

129.
На основу члана 92. став 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“ број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и
члана 63. Статута града Чачка („Службени лист
града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015
и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 22. 23. и 26. мартa 2018. године, донела
је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
За обављање екстерне ревизије завршног
рачуна буџета града Чачка за 2017. годину
изабраће се, у складу са законом, ревизор који
испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја
прописане законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.

27. март 2018. године
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/ 2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
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5. Разматрање Извештаја о стању брана на
територији града Чачка које су поверене на
управљање ЈКП „Водовод“ Чачак и СЦ
„Младост“ Чачак
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: ЈКП „Водовод“
„Младост“ Чачак

Чачак

и

СЦ

Рок: I квартал
130.
На основу члана 35. став 1. тачка 3а)
Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник
РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 63
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је
ПЛАН РАДА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ
1.

Разматрање Извештаја о извршеним припрема
одбране од града у 2018. години
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Градска управа за локални економски
развој
Рок: I квартал

2. Разматрање стања постојећих клизишта и
предузимање превентивних и оперативних
мера заштите од клизишта, одрона и ерозија на
територији града Чачка у 2018. години
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Стручно-оперативни тим за клизишта
Рок: I квартал
3. Разматрање
Извештаја
о
спровођењу
Оперативног плана одбране од поплава за воде
II реда у 2017. години

6. Одржавање свечане седнице Градског штаба за
ванредне ситуације поводом Светског дана
цивилне заштите
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службa за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове
Рок: I квартал
7. Разматрање Информације о предузетим
превентивним мерама заштите од пожара на
отвореном простору и шумских пожара у 2018.
години
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Стручно-оперативни тим за заштиту
од пожара
Рок: II квартал
8. Разматрање достигнутог степена обучености
Градског штаба за ванредне ситуације,
повереника и заменика повереника јединица
цивилне заштите опште намене града Чачка
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службa за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове
Рок: II квартал
9. Разматрање Информације о стању, спремности
и припремама субјеката за наилазећи летњи
период на териорији града Чачка
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службa за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове

Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације

Рок: II квартал

Сарађује: Стручно-оперативни тим за заштиту
и спасавање од поплава и ЈП „Градац“ Чачак

10.
Разматрање
достигнутог
нивоа
попуњености, опремљености и обучености
јединица цивилне заштите опште намене града
Чачка

Рок: I квартал
4. Разматрање
Извештаја
о
извршеним
превентивним и оперативним мерама заштите
од поплава на водама II реда у 2018. години
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Стручно-оперативни тим за заштиту
и спасавање од поплава и ЈП „Градац“ Чачак
Рок: I квартал

Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службa за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове
Рок: III квартал
11.Разматрање
Информације
организације и изграђености

о
стању
система за
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обавештавање и узбуњивање на територији
града Чачкa
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службa за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове
Рок: III квартал
12.Разматрање
Информације
о
стању,
спремности и припрема за наилазећу зимску
сезону 2018/2019. годину, на територији града
Чачка
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службa за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове и ЈП
„Градац“ Чачак
Рок: III квартал
13. Разматрање и утврђивање плана финансирања
цивилне заштите града Чачка за 2019. годину
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службa за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове
Рок: III квартал
План рада објавити у „Службеном листу града
Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
131.
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 и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈУ "ВОДОВОД" ЧАЧАК
1. Именује се Зоран Пантовић, дипломирани
грађевински инжењер из Чачка, за директора
Јавног комуналног предузећа за водовод и
канализацију „Водовод“ Чачак, на период од
четири године.

27. март 2018. 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 1. и 2. децембра 2017. године, донела је
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавних комуналних предузећа чији је
оснивач град Чачак и огласила Јавни конкурс за
именовање
директора
Јавног
комуналног
предузећа за водовод и канализацију „Водовод“
Чачак („Службени лист града Чачка“ број
22/2017).
Јавни конкурс објављен је у „Службеном
гласнику РС“ бр. 112/2017, дневном листу „Ало“ 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
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 је на Јавном
конкурсу за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију
„Водовод“ Чачак, поднета једна пријава и да је
иста благовремена. На основу увида у доказе о
испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаву кандидата,
Комисија је на седници одржаној 19. фебруара
2018. године, а у складу са одредбом члана 40. став
1. Закона о јавним предузећима, утврдила да се
изборни поступак за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију
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„Водовод“ Чачак спроводи за кандидата Зорана
Пантовића, дипломираног грађевинског инжењера
из Чачка.
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 и прибављену 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.
марта 2018. године, утврдила резултате за
кандидата и на основу члана 41. став 1. Закона о
јавним о јавним предузећима, саставила Ранг
листу кандидата за избор директора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију
„Водовод“ Чачак са једним кандидатом, Зораном
Пантовићем из Чачка, који је испунио прописане
услове за избор директора Јавног комуналног
предузећа за водовод и канализацију „Водовод“
Чачак.
На основу достављене Ранг листе кандидата
за избор директора Јавног комуналног предузећа
за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак и
Записника о спроведеном изборном поступку за
избор директора Јавног комуналног предузећа за
водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, утврђен
је предлог да се за директора Јавног комуналног
предузећа за водовод и канализацију „Водовод“
Чачак, именује кандидат са Ранг листе, Зоран
Пантовић, дипломирани грађевински инжењер из
Чачка, на период од четири године.
Скупштина града Чачка, је на основу
предлога, донела решење о именовању Зорана
Пантовић, дипломираног грађевинског инжењера
из Чачка за директора Јавног комуналног
предузећа за водовод и канализацију „Водовод“
Чачак.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
132.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана
63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист
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града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016)
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 22. 23. и 26. мартa 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПАРКИНГ СЕРВИС" ЧАЧАК
1. Именује се Зоран Благојевић, дипломирани
инжењер електротехнике из Чачка, за
директора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ 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 1. и 2. децембра 2017. године, донела је
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавних комуналних предузећа чији је
оснивач град Чачак и огласила Јавни конкурс за
именовање
директора
Јавног
комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Чачак („Службени
лист града Чачка“ број 22/2017).
Јавни конкурс објављен је у „Службеном
гласнику РС“ бр. 112/2017, дневном листу „Ало“ 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
предузећа, коју је именовала Скупштина града
Чачка („Службени лист града Чачка“ број 19/2016
и 19/2017).
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Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је по истеку рока за
подношење пријава, констатовала да је на Јавном
конкурсу за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
поднета једна пријава и да је иста благовремена.
На основу увида у доказе о испуњености
прописаних услова за именовање директора
приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на
седници одржаној 19. фебруара 2018. године, а у
складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о
јавним предузећима, утврдила да се изборни
поступак за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
спроводи за кандидата Зорана Благојевића,
дипломираног инжењера електротехнике из
Чачка.
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 и прибављену 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.
марта 2018. године, утврдила резултате за
кандидата и на основу члана 41. став 1. Закона о
јавним о јавним предузећима саставила Ранг листу
кандидата за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са једним
кандидатом, Зораном Благојевићем из Чачка, који
је испунио прописане услове за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Чачак.
На основу достављене Ранг листе кандидата
за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Чачак и Записника о
спроведеном изборном поступку за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Чачак, утврђен је предлог да се за
директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Чачак, именује кандидат са Ранг листе,
Зоран
Благојевић,
дипломирани
инжењер
електротехнике из Чачка, на период од четири
године.
Скупштина града Чачка, је на основу
предлога, донела решење о именовању Зорана
Благојевића,
дипломираног
инжењера
електротехнике из Чачка за директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
133.
На основу члана 63. став 1. тачка 39. и
члана 87. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016) и члана 65. и 75. Пословника о раду
Скупштине града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ
И МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
I
Разрешава се Гордана Марјановић,
дужности члана Комисије за кадрове и мандатно
имунитетска питања.
II
Бира се Јасменка Луковић, одборник
Скупштине града Чачка, коју је предложила
Одборничка група Александар Вучић – Србија
побеђује, за члана Комисије за кадрове и мандатно
имунитетска питања.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
134.
На основу члана 33. Закона о јавним
агенцијама („Сл. гласник РС“ бр. 18/2005 и
81/2005), члана 63. став 1. тачка 11a Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
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22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 23. Одлуке о
оснивању „Градске стамбене агенције“ („Сл. лист
општине Чачак“ бр. 9/2005, 13/2005, 8/2006 и „Сл.
лист града Чачка“ бр. 5/2009 и 24/2012),

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године

Скупштина града Чачка на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ
АГЕНЦИЈЕ У ЧАЧКУ
I
Именује се Милан Драшкић, дипл.
економиста из Чачка, за вршиоца дужности
директора Градске стамбене агенције у Чачку,
почев од 2. априла 2018. године.

136.
На основу члана 106. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ број 88/2017) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници одржаној
22. 23. и 26. марта 2018. године, донела је

II

РЕШЕЊЕ

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ
ПРИВРЕМЕНОГ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ
I

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/ 2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
135.
На основу члана 63. став. 1 тачка 11.
Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број
3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка
на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП
„РЗАВ“ АРИЉЕ
I

Престаје дужност члановима Привременог
школског одбора Медицинске школе у Чачку:
- Слави Јозовић
- Сањи Павловић
- Далибору Калајџићу
- Светлани Васовић
- Сањи Ђокић
- Биљани Благојевић
- Јелени Симовић
- Весни Томљановић
- Добрилу Јојићу
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Разрешава
се
Обрад
Павловић,
представник града Чачка, дужности члана
Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље.
II
Именује се Милан Видаковић, дипл. инж.
машинства, за члана Управног одбора ЈП „Рзав“
Ариље, као представник града Чачка.
III
Ово решење објавити у «Службеном
листу града Чачка».

137.
На основу чл. 116. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ број 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016),
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Скупштина града Чачка на седници одржаној
22. 23. и 26. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ
I
За чланове Школског одбора Медицинске
школе у Чачку именују се:
Представници запослених:
-

Сања Ђокић, дипл. биохемичар
Зорица Кандић, дипл. математичар
Данијела Гаровић, доктор медицине
Представници родитеља:

-

Слава Јозовић
Драгана Шимшић
Марјан Ристановић

- Данијела
локалне самоуправе

Божиловић,

представник

- Радош Пауновић, представник локалне
самоуправе
- Јасмина Јеремић Ћировић, представник
запослених.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Економске школе у Чачку:
- Тања Несторовић, висока школска
спрема, представник локалне самоуправе
- Маријана Бјелић, висока школска спрема,
представник локалне самоуправе
- Биљана
запослених.

Максимовић,

представник

III

Представници локалне самоуправе:
-
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Владимир Кљајевић, висока школска спрема
Душица Рајичић, средња стручна спрема
Мирела Штрбац, висока школска спрема

Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године

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

Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
138.
На основу чл. 116. и 117. ст. 3. т. 5. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ број 88/2017) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници одржаној
22. 23. и 26. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Економске школе у Чачку:

139.
На основу чл. 116. и 117. ст. 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ број 88/2017) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници одржаној
22. 23. и 26. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ
У ЧАЧКУ
I
Разрешава се Маја Радовић, представник
локалне самоуправе, дужности члана Школског
одбора Прехрамбено-угоститељске школе у
Чачку.
II
Именује се Рада Симовић, висока школска
спрема, за члана Школског одбора Прехрамбеноугоститељске школе у Чачку, као представник
локалне самоуправе.

27. март 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
III

141.

Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године

На основу чл. 116. ст. 2. и 5. и 117. ст. 2.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017) и члана
63. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка
на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ ЧАЧАК

140.
На основу члана 116. ст. 2 и 5. и члана 117.
ст. 3. т. 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017) и члана
63. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
„ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ МРЧАЈЕВЦИ
I
Разрешавају
се
Школског одбора ОШ
Мрчајевци:

дужности
чланова
„Татомир Анђелић“

- Зорица Ерић, представник родитеља
- Марко Тимотијевић,
локалне самоуправе

-

Страна 479 – Број 6

I
Разрешава
се
Марија
Спасојевић,
представник локалне самоуправе, дужности члана
Школског одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“
Чачак.
II
Именује се Данијела Петровић, висока
школска спрема, за члана Школског одбора ОШ
„Др Драгиша Мишовић“ Чачак, као представник
локалне самоуправе.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/ 2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године

представник

ПРЕДСЕДНИК

II

Скупштине града Чачка

Именују се за чланове Школског одбора
ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци:

Игор Трифуновић, с.р.

Кристина Ратковић, представник родитеља
Зоран Поштић, средња стручна спрема,
представник локалне самоуправе
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

142.
На основу члана 63. став 1. тачка 11а
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана
16. Одлуке о оснивању Установе за дневни
боравак деце, младих и одраслих са сметњама у
развоју „Зрачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“
број 26/2012),
Скупштина града Чачка
на седници
одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела
је

Страна 480 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
I
Разрешавају се дужности у Управном
одбору Установе за дневни боравак деце, младих и
одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак:
- Илија Нешковић, председник
- Лексо Шћекић, члан
- Иван Живанић, члан.
II
Именују се у Управни одбор Установе за
дневни боравак деце, младих и одраслих са
сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак:
- Љиљана Станишић, висока школска
спрема, за председника
- Иван Павловић, економиста, за члана
- Драгица Дуњић
школска спрема, за члана.

Марковић,

висока

III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».

27. март 2018. године

499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009- Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 450.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 326, за потребе Дома културе
Чачак, на име измирења обавеза за ПДВ по
основу издавања у закуп пословног простора у
2018. години.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 326, економска класификација
482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали,
Функционална класификација 820, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Дом културе Чачак, Програм 13.
Развој културе и информисања, ПА 1201 -0001,
Фунцкионисање локалних установа културе –
средства Града.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-54/ 2018-I
22. 23. и 26. март 2018. године

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-52/2018-III
14. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

143.

144.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 14. марта 2018. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 14. марта 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,

27. март 2018. године
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функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 67.500,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 242, за
потребе Медицинске школе у Чачку, на име
солидарне помоћи запосленом због смрти члана
уже породице.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 242, економска класификација
4631 – Трансфери осталим нивоима власти –
Текући
трансфери
средњим
школама,
Функционална класификација 920, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Медицинска школа у Чачку, Програм
10. Средње образовање и васпитање, ПА 20030001, Фунцкионисање средњих школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-52/2018-III
14. март 2018. године

РЕШЕЊЕ
1.
Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална класификација 130, апропријација
32, економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће
града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 400.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 240, за
потребе ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина на
име набавке 18 таблет рачунара и 1 лаптоп рачунар
за реализацију пројекта увођења електронског
дневника.
2.
Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 240, економска класификација
4632 – Трансфери осталим нивоима власти –
капитални трансфери основним школама,
Функционална
класификација
912,
извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за друштвене делатности,
Индиректни корисник буџетских средстава
Основна школа „Бранислав Петровић“ Слатина,
Програм 9. Основно образовање и васпитање, ПА
2002-0001, Фунцкионисање основних школа.
3.
О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-52/2018-III
14. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

145.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 14. марта 2018. године, донело је

Страна 481 – Број 6

146.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/20013,
22/2013,15/2015 и 26/2016) и члана 7. Правилника
о криутеријумима и поступку доделе средстава
удружењима за реализовање програма од јавног
интереса („Сл. лист града Чачка“ број 5/2018),

Страна 482 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 21. марта 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка
јавног конкурса за доделу средстава
удружењима
I
У Комисију за спровођење поступка јавног
конкурса за доделу средстава удружењима
именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
Радојица Гавриловић, дипломирани
инжењер пејзажне архитектуре
ЗА ЧЛАНОВЕ
1. Александар Максимовић,
дипломирани инжењер агрономије
2. Љубинка Миленковић, дипломирани
економиста
3. Милош Обреновић, студент Правног
факултета за привреду и правосуђе у
Новом Саду
4. Данијела Божиловић, професор
разредне наставе
II
Комисија се именује на време од 4 (четири)
године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-63/2018-III
21. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
147.
На основу члана 131. став 1. тачка 6. Закона
о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" број
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 20. став. 1.
тачка. 19. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС" број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 – др. закон) и члана 121. Статута града
Чачка ("Сл. лист града Чачка" бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 21. марта 2018 године, донело је

27. март 2018. године
ПРАВИЛНИК

о престанку важења Правилника о помоћи за
уклањање последица насталих природном или
другом незгодом
Члан 1.
Правилник о помоћи за уклањање
последица насталих природном или другом
незгодом („Сл. лист града Чачка” број 10/2014 и
17/2014) престаје да важи.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка”.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број 06-63/2018-III
21. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
Завод за заштиту споменика културе
Краљево, Краљево, Цара Лазара бр. 24, на основу
члана 78. Закона о општем управном поступку
(,,Службени гласник РС“, бр. 18/2016), чл. 29. став
2. у вези са чланом 27. Закона о културним
добрима (,,Службени гласник РС“, бр.71/94,
52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон)
ОБАВЕШТАВА
Све сопственике или правна лица, као и
општину, да је Завод за заштиту споменика
културе Краљевo, Цара Лазара бр. 24, као стварно
и месно надлежан дана 28.03.2018. године
извршио евидентирање Родне куће Владислава
Петковића Диса у селу Заблаће код Чачка за
споменик културе. Заштићена околина споменика
културе обухвата катастарске парцеле број 1393/1,
1393/2 и 1393/3, све К.О. Заблаће.
Евидентирање добара извршено је на
основу чл. 29. став 2. у вези са чланом 27. Закона о
културним добрима (''Службени гласник РС'', број
71/94).
Мере заштите утврђене наведеним
Законом за утврђена и проглашена културна
добра, примењују се и на непокретности које су
евидентиране да уживају претходну заштиту.
За Завод
в.д. директора
Иван Милуновић, с.р.
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