ГОДИНА LIII

БРОЈ 6

ЧАЧАК 25. април
2019. године

106.
На основу члана 11. и члана 32. тачка 1)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 182.
Статута града Чачка (''Службени лист града
Чачка'', бр. 3/08, 8/13, 22/13, 15/15, 26/16 и 11/18),
Скупштина града Чачка, а по прибављеном
мишљењу Министарства за државну управу и
локалну самоуправу, број 110-00-00164/2019-44 од
01.4.2019. године, на седници одржаној 23. и 24.
априла 2019. године, донела је
СТАТУТ ГРАДА ЧАЧКА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим статутом, у складу са законом,
уређују се нарочито: права и дужности града Чачка
(у даљем тексту: Град) и начин њиховог
остваривања, број одборника скупштине Града,
организација и рад органа и служби, одређивање
органа овлашћеног за покретање поступака пред
Уставним, односно Управним судом, начин
управљања грађана пословима из надлежности
Града, услови за остваривање облика непосредне
самоуправе, спровођење обавезног поступка јавне
расправе приликом припреме статута, буџета (у
делу планирања инвестиција), стратешких планова
развоја, утврђивања стопе изворних прихода,
просторних и урбанистичких планова, као и
других општих аката на основу предлога
квалификованог броја грађана или захтева једне
трећине одборника, оснивање, начин избора
органа и рад месне заједнице и других облика
месне самоуправе, службена употреба језика и
писма у складу са законом и друга питања од
значаја за Град.
Положај Града
Члан 2.
Град је територијална јединица утврђена
Законом у којој грађани остварују локалну

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

самоуправу у складу са Уставом, законом и
статутом града Чачка (у даљем тексту: статут).
Територија Града
Члан 3.
Територија Града утврђена је Законом о
територијалној организацији Републике Србије, а
чине је насељена места, односно подручја
катастарских општина која улазе у њен састав, и
то:
Насељено место:
Атеница
Балуга (Љубићска)
Балуга (Трнавска)
Бањица
Бељина
Бечањ
Брезовица
Бресница
Вапа
Видова
Виљуша
Вранићи
Врнчани
Овчар Бања
Вујетинци
Горичани
Горња Горевница
Горња Трепча
Доња Горевница
Доња Трепча
Жаочани
Заблаће
Јанчићи
Јежевица
Јездина
Катрга
Качулице
Коњевићи
Кукићи
Кулиновци
Липница

Катастарска општина:
Атеница
Балуга (Љубићска)
Балуга (Трнавска)
Бањица
Бечањ
Брезовица
Бресница
Вапа
Видова
Виљуша
Вранићи
Врнчани

Вујетинци
Горичани
Горња Горевница
Горња Трепча
Доња Горевница
Доња Трепча
Жаочани
Заблаће
Јанчићи
Јежевица
Јездина
Катрга
Качулице
Коњевићи
Кукићи
Кулиновци
Липница
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Лозница
Љубић
Међувршје
Милићевци
Миоковци
Мојсиње
Мрчајевци
Мршинци
Остра
Паковраће
Парменац
Петница
Прељина
Премећа
Придворица
Пријевор
Прислоница
Рајац
Ракова
Риђаге
Рошци
Слатина
Соколићи
Станчићи
Трбушани
Трнава
Чачак
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Паковраће
Парменац
Петница
Прељина
Премећа
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Основу грба чини уникатно обликована
површина где горња контура изражена
силуетом симболизује Чачанску цркву из XII
века.
Средњи део грба садржи грб аутономне
Кнежевине Србије (крст са оцилима). Зидна
круна изнад грба симболизује град као управно
средиште од средњег века до савременог доба.
Лавови који придржавају штит, један са
круном, а други са калпаком, симболизују
јединство државне и локалне власти. Они стоје
на постаменту, стилизованом наковњу,
симболу привредног развоја.
На постаменту су укрштени топ са точком
(симбол артиљерије која је учествовала у
ослобађању града и околине) и мач који
подсећа на средњовековну прошлост.
На ленти грба исписане су две значајне године
у историји града, 1408. прва знана година
помена назива града и 1815. година у којој се
одиграо Бој на Љубићу. Између година је
исписано име Чачка. Лента се продужава
заставом Републике Србије и заставом српских
устаника из XIX века. На ленти грба
стилизовано је Мирослављево писмо у белој
боји.

Боје грба су: плава, црвена, златно жута,
браон и бела, док црна боја чини контуру свих
стилизованих боја у грбу.

Називи делова насељених места
Члан 4.
Скупштина града одлучује о називима
улица, тргова, градских четврти, заселака и других
делова насељених места на својој територији, уз
претходну сагласност министарства надлежног за
послове локалне самоуправе.
Својство правног лица

Члан 9.
Грб Града може се истицати само уз државне
симболе.
Језик и писмо
Члан 10.
У Граду је у службеној употреби српски језик
и ћирилично писмо.

Члан 5.
Град има својство правног лица.

Печат

Град представља и заступа Градоначелник.
Седиште Града

Члан 11.
Органи Града имају свој печат.

Члан 6.
Седиште Града је у Чачку у улици Жупана
Страцимира бр. 2.

Изглед, садржина, број и друга питања у вези
употребе печата утврђују се посебном одлуком у
складу са Законом.

Симбол Града

Имовина Града

Члан 7.

Члан 12.

Град има свој грб.

Град има своју имовину.

Изглед и употреба грба уређује се посебном
одлуком Скупштине града.
Члан 8.
Грб изражава културне, привредне
традиционалне посебности града Чачка.

и

Имовином Града самостално управљају и
располажу органи Града, у складу са законом,
овим статутом и другим актима Града.
У јавној својини Града сагласно закону су:
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добра у општој употреби на територији Града
(општински путеви, некатегорисани путеви,
улице које нису део аутопута или државног
пута I и II реда, тргови и јавни паркови и др.);
комунална мрежа на територији Града;
непокретне и покретне ствари и друга
имовинска права које користе органи и
организације Града;
ствари у јавној својини на којима право
коришћења имају месне заједнице на
територији Града, установе, јавне агенције и
друге организације чији је оснивач Град;
друге непокретне и покретне ствари и
имовинска права, у складу са законом којим се
уређује јавна својина.
Празници града
Члан 13.
Град има свој дан.

Дан града је 18. децембар - дан првог писаног
помињања назива Чачак.
Празник града утврђује се статутом или
посебном одлуком Скупштине града, уз претходну
сагласност министарства надлежног за локалну
самоуправу.
Члан 14.
Град има своју славу.
Слава Града је Дан Вазнесења Господњег Спасовдан.
Награде и јавна признања
Члан 15.
Поводом 18. децембра - дана Града,
Скупштина града додељује Децембарску награду
града и одлучује о додељивању звања „почасни
грађанин града Чачка“, уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне
самоуправе.
Скупштина града може утврдити да се
поводом празника града додељују и друге награде
и јавна признања.
Награде и друга јавна признања, врсте,
поступак и друга питања у вези доделе награда и
других јавних признања уређују се посебном
одлуком.
Јавност рада
Члан 16.
Рад органа Града доступан је јавности.
Јавност рада органа Града обезбеђује се
нарочито:
1) издавањем "Службеног листа града Чачка";
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2) организовањем јавних расправа у складу са
законом, овим статутом и одлукама органа Града;
3) одржавањем конференција
представника органа Града;

за

медије

4) објављивањем аката на интернет презентацији
Града;
5) и на други начин у складу са законом, статутом
и одлукама органа Града.
Органи и службе Града дужни су да
обавештавају јавност о свом раду преко средстава
јавног информисања.
Јавност рада и обавештавање грађана о
раду органа града ближе се уређује пословником о
раду органа, одлуком о интернет презентацији
града и његових органа.
II НАДЛЕЖНОСТ ГРАДА
Члан 17.
Град, преко својих органа, у складу са
Уставом и законом врши надлежности јединице
локалне самоуправе утврђене Уставом и законом.
Члан 18.
Град у вршењу своје надлежности:
1. доноси статут, буџет и завршни рачун,
просторни и урбанистички план и програм развоја
града, као и стратешке планове и програме
локалног економског развоја;
2. уређује и обезбеђује обављање и развој
комуналних
делатности,
локални
превоз,
коришћење грађевинског земљишта и пословног
простора;
3. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању
и коришћењу локалних путева и улица и других
јавних објеката од значаја за град;
4. стара се о задовољавању потреба грађана у
области просвете (предшколско васпитање и
образовање и основно и средње образовање и
васпитање), научноистраживачке и иновационе
делатности, културе, здравствене и социјалне
заштите, дечије заштите, спорта и физичке
културе;
5. обезбеђује остваривање посебних потреба особа
са инвалидитетом и заштиту права осетљивих
група;
6. стара се о развоју и унапређењу туризма,
занатства, угоститељства и трговине;
7. доноси и реализује програме за подстицање
локалног
економског
развоја,
предузима
активности за одржавање постојећих и
привлачење нових инвестиција и унапређује
опште услове пословања;
8. стара се о заштити животне средине, заштити од
елементарних и других непогода, заштити
културних добара од значаја за град;
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9. стара се о заштити, унапређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта и
спроводи политику руралног развоја;
10. стара се о остваривању, заштити и
унапређењу људских и мањинских права, родној
равноправности, као и о јавном информисању у
граду;
11. образује и уређује организацију и рад
органа, организација и служби за потребе града,
организује службу правне помоћи грађанима и
уређује организацију и рад мировних већа;
12. утврђује симболе града и њихову
употребу;
13. управља општинском имовином и
утврђује стопе изворних прихода, као и висину
локалних такси;
14. прописује прекршаје за повреде
градских прописа;
15. обавља и друге послове од локалног
значаја одређене законом (нпр. у областима
одбране, заштите и спасавања, заштите од пожара,
омладинске политике, зоохигијене и др.), као и
послове од непосредног интереса за грађане, у
складу са Уставом, законом и статутом.
Град врши надлежности и послове државне
управе који су му законом поверени.
Јавне службе Града
Члан 19.
За обављање комуналне делатности или
делатности од значаја за рад органа града Град
оснива јавна предузећа или друштва капитала у
складу са законом.
Ради обезбеђивања остваривања права
утврђених законом и остваривања другог законом
утврђеног интереса у областима предшколског
образовања,
културе,
физичке
културе,
здравствене
заштите,
социјалне
заштите,
друштвене бриге о деци, социјалног становања и
задовољавања
других
потреба
локалног
становништва Град оснива установе и агенције у
складу са законом.
Права оснивача, за јавне службе из става 1. и
2. овог члана, врши Скупштина града, уколико
законом, овим статутом и актима града није
другачије одређено.
Сагласност на планове и програм пословања
јавне службе
Члан 20.
Предузећа, установе и друге организације
чији је оснивач или већински власник Град дужне
су да Скупштини града достављају на сагласност
планове рада и развоја, као и годишњи програм
пословања, у складу са законом.
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Подношење Скупштини града извештаја о раду
јавних служби
Члан 21.
Предузећа, установе и друге организације
које врше јавну службу дужне су да, најмање
једном годишње, подносе Скупштини града
извештај о свом раду најкасније до 30. априла
текуће године за претходну годину.
Поверавање послова правном или физичком
лицу
Члан 22.
Град може уговором, на начелима
конкуренције и јавности, поверити правном или
физичком лицу обављање појединих послова из
своје надлежности.
Поверавање послова из става 1. овог члана
уређује се одлуком Скупштине града.
III ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА
Средства за обављање послова и извори
средстава
Члан 23.
За обављање изворних и поверених послова
Града средства се обезбеђују у складу са законом.
Члан 24.
Средства буџета Града обезбеђују се у складу
са законом из:
- изворних и уступљених прихода,
- трансфера,
- примања по основу задуживања, и
- других прихода и примања утврђених законом.
Граду припадају изворни приходи утврђени
Законом остварени на његовој територији.
Стопе изворних прихода, као и начин и
мерила одређивања висине локалних такси и
накнада утврђује Скупштина града у складу са
Законом.
Члан 25.
Скупштина доноси буџет Града за сваку
календарску годину, у којем се исказују сви
приходи и примања, задуживања и друге
финансијске трансакције, расходи и други издаци,
у складу са законом који уређује буџетски систем.
По истеку године за коју је буџет донет
саставља се завршни рачун о извршењу буџета
Града.
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- савет месне заједнице.

1. Самодопринос
Члан 26.
Самодопринос је наменски изворни
приход Града који се остварује на основу одлуке о
увођењу самодоприноса.
Новчана средства која се прикупљају на
основу одлуке о самодоприносу приход су буџета
и строго су наменског карактера.
Одлука о увођењу самодоприноса

Програм о изворима, намени и начину
обезбеђења средстава
Члан 30.
Уз иницијативу се подноси и програм којим
се утврђују извори, намена и начин обезбеђења
укупних финансијских средстава за реализацију
пројеката који су предмет одлуке о увођењу
самодоприноса.
Члан 31.

Члан 27.
Одлуку о увођењу самодоприноса грађани
доносе референдумом у складу са законом.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
утврђује Скупштина града већином гласова од
укупног броја одборника.
Одлуку доносе грађани који имају изборно
право и пребивалиште на подручју на коме се
средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на подручју на
коме се прикупљају средства, ако на том подручју
имају непокретну имовину, а средствима се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Иницијатива за доношење одлуке о увођењу
самодоприноса за територију града
Члан 28.
За
доношење
одлуке
самодоприноса
подноси
се
Скупштини града.
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о
увођењу
иницијатива

Иницијативу за доношење одлуке о увођењу
самодоприноса за територију града подноси:
- најмање 10% бирача са пребивалиштем на
територији Града.
- одборничка група или најмање 1/3 одборника у
Скупштини града.
Број бирача из става 2. алинеја 1. овог члана
утврђује се на основу броја бирача утврђених
решењем о закључењу бирачког списка за
последње изборе за одборнике Скупштине града.
Иницијатива за доношење одлуке о увођењу
самодоприноса за територију месне заједнице
Члан 29.
Иницијативу за доношење одлуке о увођењу
самодоприноса за месну заједницу или део месне
заједнице подноси:
- збор грађана месне заједнице;
- збор грађана дела месне заједнице;

Када
Скупштина
града
прихвати
иницијативу за увођење самодоприноса на истој
седници утврђује закључак којим истовремено
одређује рок за припрему нацрта одлуке о увођењу
самодоприноса.
Расписивање референдума
Члан 32.
Одлука о расписивању референдума садржи
нарочито: назначење територије за коју се
референдум расписује; назив акта, односно питање
о коме се грађани изјашњавају; датум спровођења
референдума и време одређено за изјашњавање на
референдуму.
Органи за спровођење референдума
Члан 33.
Истовремено са доношењем одлуке о
расписивању референдума Скупштина града
доноси одлуку о образовању комисије за
спровођење референдума на предлог подносиоца
иницијативе за увођење самодоприноса или
Градоначелника.
Комисију за спровођење референдума чине
председник и четири члана.
Председник и чланови комисије имају
заменике.
Члан 34.
Одлуком о образовању комисије за
спровођење референдума утврђује се да комисија
образује гласачке одборе, утврђује њихове
задатке, одређује гласачка места, садржину, изглед
и број гласачких листића, стара се о законитом
спровођењу референдума, утврђује резултате
референдума и о томе подноси извештаје
Скупштини града и Савету месне заједнице, ако се
самодопринос уводи за подручје месне заједнице и
утврђују други задаци комисије.
Гласачки одбор чине председник и најмање
два члана.
Председник и чланови гласачког одбора
имају заменике.
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Гласачки одбор се образује најкасније 24
часа пре дана одређеног за одржавање
референдума.

Извештај о спроведеном референдуму и
одлука о увођењу самодоприноса објављује се у
"Службеном листу града Чачка".

Списак грађана који имају право изјашњавања
на референдуму

Изјашњавање на референдуму

Члан 35.
Градска управа која врши ажурирање
бирачког списка као поверен посао (упис,
брисање, измена, допуна или исправка) по
службеној дужности или на захтев грађана, стара
се о изради списка грађана који имају право
изјашњавања на референдуму у складу са законом.
Објављивање укупног и коначног броја
грађана који имају право изјашњавања на
референдуму врши комисија за спровођење
референдума у складу са Законом о јединственом
бирачком списку.
Члан 36.
Градска управа у чијем су делокругу рада
стручни и административно технички послови у
вези са изборима је дужна да пружи стручну и
административно техничку помоћ органима за
спровођење референдума.
Објављивање аката о самодоприносу
Члан 37.
Одлука о расписивању референдума,
предлог одлуке о увођењу самодоприноса ради
упознавања грађана са њеном садржином и одлука
о
образовању
комисије
за
спровођење
референдума објављују се у "Службеном листу
града Чачка".
Од дана расписивања до дана спровођења
референдума не може протећи мање од 15 дана ни
више од 60 дана.
Проглашење одлуке о самодоприносу
Члан 38.
Референдум је пуноважан ако је на њему
гласала већина грађана који имају бирачко право и
који су уписани у бирачки списак у складу са
Законом о референдуму и народној иницијативи.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом уколико је за њу гласала већина грађана
из става 1. овог члана, ако Уставом, законом или
статутом није за то предвиђен већи број.
Извештај о спроведеном
доставља се Скупштини града.

референдуму

Одлуку о увођењу самодоприноса донету
референдумом проглашава Скупштина града, у
складу са Уставом, законом и статутом.

Члан 39.
У погледу спровођења изјашњавања грађана
на референдуму, гласачких места, материјала за
гласање, начина рада гласачких одбора, гласања,
утврђивања резултата гласања на гласачком месту
и других питања у вези с гласањем примењују се
одредбе Закона о референдуму и народној
иницијативи.
2. Локалне комуналне таксе
Члан 40.
Скупштина града може уводити локалне
комуналне таксе за коришћење права, предмета и
услуга у складу са Законом.
Одговорност за извршење буџета
Члан 41.
За извршење буџета Града, Градоначелник
одговара Скупштини Града.
Градска управа у чијем делокругу рада су
послови праћења извршења буџета је дужна да
Градоначелнику редовно подноси усмени
извештај о приливу и утрошку средстава буџета
града, а кад то захтева Градоначелник и у писаном
облику.
Градска управа из става 2. овог члана дужна
је да и у другим случајевима поднесе писани
извештај увек кад то затражи Градоначелник.
IV ОРГАНИ ГРАДА
Члан 42.
Органи Града су: Скупштина града,
Градоначелник, Градско веће и Градске управе.
Орган
Града
је
и
Градско
правобранилаштво, у складу са посебним законом,
чији делокруг, положај, надлежност, уређење и
организација се регулишу посебном одлуком.
Надлежности
Члан 43.
Послове Града врше органи града у оквиру
своје надлежности утврђене законом и овим
Статутом.
Ако законом или другим прописом није
утврђено који је орган надлежан за обављање
послова из делокруга Града, све послове који се
односе на уређивање односа из надлежности града
врши Скупштина града, а послове који се односе
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на извршење закона и других прописа врши
Градоначелник.
Ако се према природи посла не може
утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог
члана, надлежна је Скупштина града.
1. Скупштина града
Положај и састав
Члан 44.
Скупштина града је највиши орган Града
који врши основне функције локалне власти
утврђене Уставом, законом и овим Статутом.
Скупштину града чине одборници, који се
бирају по поступку и на начин утврђен Законом.
У Скупштини града се образују
одборничке групе у складу са Пословником о раду
Скупштине.
Број одборника
Члан 45.
Скупштина града има 75 одборника.
Мандат одборника
Члан 46.
Одборници се бирају на четири године.
Одборник има право на заштиту мандата,
укључујући и судску заштиту у складу са законом.
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Заклетва
Члан 49.

Приликом ступња на дужност одборник
полаже заклетву:
"Заклињем се да ћу се у раду Скупштине
града Чачка придржавати Устава Републике
Србије, закона и статута града Чачка, и да ћу часно
и непристрасно вршити дужност одборника у
интересу грађана Града Чачка."
Имунитет и неспојивост функције одборника
Члан 50.
Одборник не може бити позван на
кривичну одговорност, притворен или кажњен за
изражено мишљење или гласање на седници
Скупштине града и радних тела.
Одборник не може бити запослени у
Градској управи и лице које именује, односно
поставља Скупштина града.
Ако запослени у Градској управи буде
изабран за одборника, права и обавезе по основу
рада мирујуму док траје његов одборнички
мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата
лицима која је именовала, односно поставила
Скупштина града престаје функција на коју су
именована, односно постављена.

Одборнику почиње и престаје одборнички
мандат у складу са законом.

Права и дужности одборника

Сазивање конститутивне седнице

Одборник има право предлагања одлуке и
другог општег акта.

Члан 47.
Седницу новог сазива Скупштине града
сазива председник Скупштине града претходног
сазива у року од 15 дана од дана објављивања
резултата избора.
Ако председник Скупштине града из
претходног сазива не сазове седницу новог сазива
у року из става 1. овог члана, седницу новог сазива
сазваће најстарији кандидат за одборника новог
сазива, у року од 15 дана од истека рока из става 1.
овог члана.
Седницом председава најстарији одборник
до избора председника Скупштине града.
Конституисање Скупштине града
Члан 48.
Скупштина
града
се
сматра
конституисаном избором председника Скупштине
града и постављењем секретара Скупштине града.

Члан 51.

Члан 52.
Право је и дужност одборника да учествује
у раду Скупштине града и њених радних тела,
извршава поверене задатке, предлаже Скупштини
расправу о одређеним питањима, подноси
иницијативе за доношење одлука и других аката,
подноси амандмане на предлоге прописа,
поставља питања везана за рад органа Града
предлаже измене и допуне дневног реда седница
Скупштине града и учествује у другим
активностима Скупштине града.
Одборник има право да буде редовно
обавештаван о питањима од значаја за обављање
одборничке дужности, као и да на лични захтев од
органа и служби града добије податке који су му
потребни за рад, као и стручну помоћ у
припремању предлога за Скупштину.
За благовремено достављање обавештења,
тражених података, списа и упутстава одговоран је
секретар скупштине Града, а начелник градске
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управе за поједине области - када се обавештење,
тражени податак, спис и упутство односе на
делокруг и рад градске управе.
Права и дужности одборника ближе се
уређују Пословником Скупштине града.
Накнада и друга примања одборника
Члан 53.
Одборник има право на накнаду за
вршење одборничке дужности и накнаду трошкова
насталих у вези са обављањем одборничке
дужности, у складу са посебном одлуком
Скупштине града.
Надлежност Скупштине града
Члан 54.
Скупштина града, у складу са законом:
1) доноси Статут града и пословник Скупштине
града;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као и
начин и мерила за одређивање висине локалних
такси и накнада;
4) доноси програм развоја Града и појединих
делатности;
5) доноси урбанистичке и просторни план Града;
6) расписује градски референдум и референдум на
делу територије Града, изјашњава се о предлозима
садржаним у грађанској иницијативи и утврђује
предлог одлуке о самодоприносу;
7) доноси прописе и друге опште акте;
8) доноси
земљишта;

програме

уређења

грађевинског

9) доноси програме коришћења и заштите
природних вредности и програме заштите животне
средине, односно локалне акционе и санационе
планове, у складу са стратешким документима;
10) оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације утврђене Статутом града у складу са
законом и врши надзор над њиховим радом;
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14) поставља и разрешава секретара Скупштине
града;
15) бира и разрешава Градоначелника и, на
предлог
Градоначелника,
бира
заменика
Градоначелника и чланове Градског већа;
16) утврђује цене, односно даје сагласност на цене
услуга и производа из надлежности Града у складу
са законом;
17) утврђује градске административне таксе и
друге локалне приходе који Граду припадају по
закону;
18) уређује начин, поступак и износе плаћања
доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
19) доноси акт о јавном задуживању Града, у
складу са законом којим се уређује јавни дуг;
20) одлучује о прибављању и располагању
непокретностима у јавној својини града Чачка,
укључујући и непокретности на којима Град има
посебна својинска овлашћења осим у случајевима
одређеним овим Статутом или другим прописом;
21) ближе уређује прибављање, располагање,
коришћење и управљање стварима у јавној својини
Града у складу са важећим прописима;
22) одлучује о давању претходне сагласности
носиоцима права коришћења и корисницима
непокретности у јавној својини Града за давање на
коришћење другом носиоцу права коришћења или
у закуп ових непокретности на одређено време за
период дужи од 5 година, у случајевима одређеним
важећим прописима;
23) одлучује о одузимању непокретности у јавној
својини Града од носилаца права коришћења или
корисника ових непокретности у случајевима
прописаним законом;
24) одлучује о давању претходне сагласности
јавном предузећу или друштву капитала за
отуђење или давање у дугорочни закуп
грађевинског земљишта које је стекло по основу
улагања у капитал;

11) именује и разрешава председника и чланове
надзорног одбора и директоре јавних предузећа
чији је оснивач у складу са законом;

25) одлучује о давању сагласности јавним
предузећима и друштвима капитала чији је
оснивач Град, а који су носиоци права коришћења
на непокретностима, за упис права својине на тим
непокретностима;

12) именује и разрешава управни и надзорни
одбор, директоре установа, организација и служби
чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом;

26) ближе уређује критеријуме и поступак давања
станова у закуп и додељивање стамбених зајмова
запосленима у органима Града у складу са
важећим прописима;

13) бира и разрешава председника Скупштине
града и заменика председника Скупштине града;

27) доноси акт о категоризацији општинских
путева и улица;
28) одлучује о додељивању признања и награда;
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29) утврђује називе улица, тргова, градских
четврти;

заштиту пољопривредног земљишта од мраза,
града, пожара и других елементарних непогода;

30) прописује радно време угоститељских,
трговинских и занатских објеката;

48) одлучује о сарадњи или удруживању са
градовима
и
општинама,
удружењима,
невладиним и хуманитарним организацијама у
складу са законом;

31) доноси одлуку о накнади за вршење
одборничке дужности, дужности председника и
члана сталног и повременог радног тела
Скупштине
града,
Градског
већа
и
Градоначелника;

49) именује изборну комисију за спровођење
избора за одборнике скупштине града, у складу са
законом;

32) доноси одлуку о платама и накнадама
изабраних лица у органима Града;

50) обавља и друге послове утврђене законом,
овим статутом и другим актима.

33) даје мишљење о републичком и регионалном
просторном плану;

Председник Скупштине града

34) даје мишљење о законима којима се уређују
питања од интереса за локалну самоуправу;
35) даје сагласност на употребу имена, грба и
другог обележја Града;
36) покреће поступак за оцену уставности или
законитости закона и другог општег акта
Републике Србије;
37) доноси одлуку о оснивању фондова и
финансијске програме о обезбеђењу средстава;
38) утврђује предлог концесионог акта;
39) одлучује о јавно приватном партнерству;
40) организује вршење послова правне заштите
својих права и интереса;
41) обезбеђује јавно информисање од локалног
значаја;
42) образује инспекцијске службе и врши
инспекцијски надзор над извршавањем прописа и
других општих аката из надлежности Града;
43) прописује прекршаје за повреде градских
прописа;
44) разматра извештаје о раду и даје сагласност на
програм рада корисника буџета и јавних предузећа
чији је оснивач;
45) оснива стална и повремена радна тела за
разматрање питања из своје надлежности, која су
утврђена Пословником;
46) образује штаб за ванредне ситуације, доноси
одлуку о организацији и функционисању цивилне
заштите на територији Града, доноси процену
ризика, план смањења ризика од катастрофа, план
заштите и спасавања и екстерни план заштите од
великог удеса;
47) прописује мере за заштиту од пољске штете и
од
спаљивања
органских
остатака
на
пољопривредном земљишту, прописује мере за

Члан 55.
Скупштина града има председника.
Председник
Скупштине
града
организује рад Скупштине, сазива и председава
њеним седницама, координира рад радних тела
Скупштине града и стара се да она извршавају
послове ради којих су образована, остварује
сарадњу са Градоначелником и Градским већем,
стара се о остваривању јавности рада Скупштине,
потписује акта која Скупштина доноси и обавља
друге послове утврђене овим Статутом и
пословником Скупштине града.
Избор председника Скупштине града
Члан 56.
Председник Скупштине града се бира из
реда одборника, на предлог најмање 1/3
одборника, на време од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника Скупштине.
Одборник може да учествује
предлагању само једног кандидата.

у

Избор председника Скупштине града
ближе се уређује пословником.
Скупштина
града
одлучује
о
радноправном статусу председника Скупштине
посебном одлуком приликом избора.
Разрешење председника Скупштине града
Члан 57.
Председник Скупштине града може да
буде разрешен и пре истека времена за које је
изабран:
- на лични захтев
- на предлог најмање 1/3 одборника.
Предлог се подноси у писаној форми и
мора бити образложен.

Страна 278 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

25. април 2019. године

Разрешење председника Скупштине
града се врши на исти начин на који је биран.

Пословник Скупштине града
Члан 61.

Заменик председника Скупштине града

Начин припреме, вођење и рад седнице
Скупштине града и друга питања везана за рад
Скупштине града уређују се пословником
Скупштине града.

Члан 58.
Председник Скупштине града има
заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Заменик председника Скупштине града
бира се и разрешава на исти начин као и
председник Скупштине града.
Ако заменику председника скупштине
мирују права из радног односа услед избора на ту
функцију, заменик председника скупштине може
бити на сталном раду у Граду.
Секретар Скупштине града
Члан 59.
Скупштина града има секретара.
Секретар Скупштине града се стара о
обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине града и њених
радних тела и руководи административним
пословима везаним за њихов рад.
Постављење секретара Скупштине града
Члан 60.
Секретар скупштине се поставља, на
предлог председника скупштине, на четири године
и може бити поново постављен.
За секретара скупштине града може бити
постављено лице које има стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, са
положеним стручним испитом за рад у органима
управе и радним искуством од најмање три године.
Скупштина града може, на предлог
председника скупштине, разрешити секретара и
пре истека мандата.
Секретар може имати заменика који га
замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара скупштине града
поставља се и разрешава на исти начин и под
истим условима као и секретар.

Скупштина града доноси пословник
већином од укупног броја одборника.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 62.
Скупштина града одлучује на седници на
којој присуствује већина од укупног броја
одборника.
Скупштина града одлучује већином
гласова присутних одборника.
Већином гласова од укупног броја
одборника Скупштина града:
1) доноси Статут града;
2) доноси буџет Града;
3) доноси програм развоја Града и појединих
делатности;
4) доноси урбанистичке и просторне планове;
5) утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
6) одлучује о јавном задуживању Града;
7) одлучује о називима улица и тргова;
8) и у другим случајевима утврђеним законом и
овим Статутом.
Сазивање седнице Скупштине града
Члан 63.
Седнице Скупштине града сазива
председник Скупштине, по потреби, а најмање
једном у три месеца.
Председник Скупштине града је дужан да
седницу закаже на захтев Градоначелника,
Градског већа или једне трећине одборника, у року
од 7 дана од дана подношења захтева, тако да дан
одржавања седнице буде најкасније у року од 15
дана од дана подношења захтева.
У ситуацијама које оправдавају хитност у
сазивању седнице скупштине, председник
скупштине може заказати седницу у року који није
краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 3.
овог члана мора да садржи разлоге који
оправдавају хитност сазивања, као и образложење
последица које би наступиле њеним несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице
скупштине, из става 3. овог члана, не односи се на
сазивање седнице скупштине у условима
проглашене ванредне ситуације.
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Ако председник Скупштине града не
закаже седницу у року из става 2. овог члана,
седницу може заказати подносилац захтева, а
седницом председава одборник кога одреди
подносилац захтева.
Председник Скупштине града може
одложити седницу коју је сазвао само у случају
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим
случајевима о одлагању седнице одлучује
Скупштина града.

надлежности и обављања других послова у складу
са статутом.

Јавност рада
Члан 64.

Председника и чланове радног тела бира и
разрешава Скупштина града на предлог
одборничких група.

Седнице Скупштине града су јавне.
Пословником о раду Скупштине града
ближе се уређује јавност рада Скупштине града.
За јавност рада Скупштине града и њених
радних тела одговоран је председник Скупштине.
Члан 65.
Представници штампе и других средстава
јавног информисања као и друга заинтересована
лица у складу са Пословником о раду имају
слободан приступ седницама Скупштине града и
њених радних тела.
У случају да не постоји могућност да сви
заинтересовани присуствују седници Скупштине
града, председник Скупштине ће одлучити коме ће
омогућити присуство седници полазећи од
интереса пријављених за тачке дневног реда и
редоследа пријављивања, а у случају да присутни
ометају рад Скупштине, председник Скупштине
може ускратити приступ седници Скупштине или
прекинути седницу Скупштине града.
Представницима
средстава
јавног
информисања стављају се на располагање
предлози одлука и других аката, као и
информациони и документациони материјал о
питањима из рада Скупштине града и њених
радних тела.
Члан 66.
Седнице Скупштине града могу бити
затворене за јавност из разлога безбедности и у
другим случајевима одређеним законом и ако то
предложи Градско веће, Градоначелник или
најмање трећина одборника. Предлог мора бити
образложен. О предлогу се гласа у Скупштини без
претреса.
1. Радна тела Скупштине града
Члан 67.
Скупштина града образује стална или
повремена радна тела ради давања мишљења на
предлоге прописа и одлука које доноси
Скупштина, разматрања питања из њене

Број радних тела, избор, права и дужности
председника и чланова радних тела утврђују се
пословником о раду скупштине Града.
Радно тело може организовати јавно
слушање о предлозима прописа и одлука о којима
одлучује скупштина.
Члан 68.

Одборник може бити члан највише два
радна тела.
Члан 69.
Председник радног тела организује рад,
сазива и председава седницама радног тела,
формулише закључке и о томе подноси извештај
Скупштини града.
Члан радног тела Скупштине града, може
бити грађанин који није одборник.
Члан 70.
Радна тела образују се на време за које је
бирана Скупштина града.
Председнику и члановима радног тела
престаје функција разрешењем и у случајевима у
којима престаје мандат одборника.
Председнику и члановима радних тела
престаје дужност на коју су именовани и у случају
распуштања Скупштине града.
Председнику и члановима радног тела за
рад у радном телу припада накнада прописана
посебном одлуком Скупштине града.
Изборна комисија
Члан 71.
Избор, права и дужности председника и
чланова Изборне комисије Града за спровођење
избора за одборнике Скупштине града утврђују се
пословником о раду Скупштине града.
2. Извршни органи града
Члан 72.
Извршни органи Града су: Градоначелник
и Градско веће.
2.1. Градоначелник
Избор Градоначелника
Члан 73.
Градоначелника бира Скупштина града из
реда одборника, на време од четири године, тајним
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гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника Скупштине града.
Председник Скупштине града предлаже
кандидата за Градоначелника.
Заменик Градоначелника
Члан 74.
Кандидат за Градоначелника предлаже
кандидата за заменика Градоначелника из реда
одборника, кога бира Скупштина града на исти
начин као Градоначелника.
Разрешење и оставка Градоначелника
Члан 75.
Градоначелник може бити разрешен пре
истека времена на које је биран, на образложен
предлог најмање трећине одборника на исти начин
на који је биран.
О предлогу за разрешење Градоначелника
мора се расправљати и одлучивати у року од 15
дана од дана достављања предлога председнику
Скупштине града, уз примену минималног рока за
сазивање седнице из члана 63. ст. 2. и 3. овог
Статута.
Ако Скупштина града не разреши
Градоначелника, одборници који су поднели
предлог за разрешење не могу поново предложити
разрешење Градоначелника пре истека рока од
шест месеци од одбијања претходног предлога.
Градоначелник може поднети оставку.
О поднетој оставци градоначелника,
председник Скупштине града обавештава
одборнике на почетку прве наредне седнице
Скупштине.
Члан 76.
Градоначелник има заменика који га
замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужности и врши
друге послове из делокруга Градоначелника које
му Градоначелник повери.
Радноправни статус Градоначелника и
заменика Градоначелника
Члан 77.
Градоначелник и заменик Градоначелника
су на сталном раду у Граду.
Градоначелнику
и
заменику
Градоначелника избором на ове функције престаје
мандат одборника у Скупштини града.
Заклетва
Члан 78.
Приликом
ступања
на
дужност
Градоначелник пред одборницима Скупштине
града полаже Заклетву која гласи:

25. април 2019. године

"Заклињем се да ћу часно и непристрасно вршити
дужност
Градоначелника
руководећи
се
интересима грађана Чачка, да ћу све своје
способности и знање посветити развоју града
Чачка и да ћу се у свом раду придржавати Устава
Републике Србије, закона и Статута града Чачка."
Надлежност
Члан 79.
Градоначелник:
1) представља и заступа Град;
2) предлаже начин решавања питања о којима
одлучује Скупштина града;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) оснива службу за буџетску инспекцију и службу
за интерну ревизију, у складу са законом;
5) закључује уговоре о прибављању и располагању
стварима у јавној својини Града у својству
заступника Града када је то посебним прописом
одређено и ради друге послове у вези прибављања,
располагања, коришћења и управљања стварима у
јавној својини града у складу са важећим
прописима;
6)
поставља
Градоначелника;

и

разрешава

помоћнике

7) одлучује о правима и обавезама постављених
лица, осим о правима секретара Скупштине града;
8) одлучује о распореду коришћења службених
зграда и просторија за потребе органа Града;
9) даје сагласност на опште акте којима се уређује
број и структура запослених у установама које се
финансирају из буџета Града и даје сагласност на
број и структуру запослених и других лица која се
ангажују на остваривању програма или делова
програма корисника буџета Града, у складу са
законом;
10) усмерава и усклађује рад градских управа;
11) подноси жалбу Уставном суду ако се
појединачним актом или радњом државног органа
или органа Града онемогућава вршење
надлежности Града;
12) доноси појединачне акте за које је овлашћен
законом, овим Статутом или одлуком Скупштине
града;
13) информише јавност о свом раду и раду
Градског већа;
14) образује стручна радна тела за поједине
послове из своје надлежности;
15) врши и друге послове прописане законом, овим
статутом и другим актима Града.
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Помоћници Градоначелника
Члан 80.
Градоначелник може поставити помоћнике
градоначелника за поједине области (економски
развој, друштвене делатности, инфраструктуру и
месну
самоуправу,
урбанизам,
примарна
здравствена заштита, заштита животне средине,
пољопривреду и др.) у складу са Законом о
локалној самоуправи.
Помоћници Градоначелника се постављају
најдуже на период док траје дужност
Градоначелника.
Одлуком о организацији градске управе
прописују се услови за постављење помоћника
Градоначелника.
Члан 81.
Помоћници
Градоначелника
покрећу
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за
развој у областима за које су постављени и врше
друге послове по налогу Градоначелника.
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грађевинског земљишта и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини града
Чачка;
4) одлучује о располагању покретним стварима у
јавној својини Града;
5) одлучује о давању претходне сагласности
носиоцима права коришћења и корисницима
непокретности у јавној својини за давање на
коришћење другом носиоцу права коришћења или
у закуп ових непокретности на неодређено време и
на одређено време за период до 5 година, у
случајевима одређеним важећим прописима;
6) одлучује о давању у закуп непокретности у
јавној својини Града на период до 5 година;
7) одлучује о умањењу почетне процењене
вредности непокретних или покретних ствари у
јавној својини Града у поступку њиховог отуђења,
у складу са важећим прописима;

Члан 82.

8) одлучује о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању другим имовинским
правима у вези са којима Град има одговарајућа
права (право на патент, лиценцу, модел, узорак и
жиг, право коришћења техничке документације и
др.)

Градоначелник може разрешити помоћника
Градоначелника.

9) непосредно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката Скупштине града;

Члан 83.

10) доноси одлуку о привременом финансирању у
случају да Скупштина града не донесе буџет пре
почетка фискалне године;

Разрешење помоћника Градоначелника

Помоћник Градоначелника у случају
разрешења има права постављеног лица утврђена
законом.
2.2. Градско веће
Надлежност
Члан 84.
Градско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте
које доноси Скупштина града;
2) доноси акт о приступању прибављању или
располагању непокретностима у јавној својини
Града, када је доношење овог акта прописано
посебним прописима;
3) одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у
јавној својини у случајевима прописаним законом
којим је уређена област планирања и изградње
објеката (отуђење грађевинског земљишта ради
изградње,
озакоњење,
исправка
граница,
формирање грађевинских парцела и др.)
установљавању права стварне службености, деоби
грађевинског земљишта, давању сагласности за
изградњу или озакоњење објеката на заједничкој
парцели, коришћењу права прече куповине

11) доноси акта о утврђивању просечних цена
непокретности у одговарајућим зонама, акта о
просечним ценама одговарајућих непокретности
на основу којих је за текућу годину утврђена
основица пореза на имовину за непокретности
обвезника који не води пословне књиге, које се
налазе у најопремљенијој зони и акта о
коефицијентима за непокретности у зонама, у
складу са законом;
12) доноси Програм мониторинга земљишта,
Програм заштите земљишта, Програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
Програм контроле квалитета ваздуха, Програм
постављања
привремених
објеката,
такси
стајалишта и аутобуских стајалишта, и друге
програме и планове које не доноси Скупштина
града;
13) врши надзор над радом градских управа
образованих за поједине области, поништава или
укида акте Градске управе образоване за поједину
област, који нису у сагласности са законом,
статутом и другим општим актом или одлуком које
доноси Скупштина града;
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14) поставља и разрешава начелнике градских
управа;

одлучује о избору заменика Градоначелника и
чланова Градског већа.

15) поставља и разрешава Градског правобраниоца
и заменика Градског правобраниоца;

Чланови Градског већа могу бити задужени
за једно или више одређених подручја из
делокруга Града.

16) решава у управном поступку у другом степену
о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним
стварима из надлежности Града;
17) прати реализацију програма пословања и врши
координацију рада јавних предузећа чији је Град
оснивач;
18) предлаже акта које доноси Скупштина града
ради заштите општег интереса у јавном предузећу
и друштву капитала чији је оснивач Град;
19) подноси тромесечни извештај о раду јавних
предузећа скупштини Града, ради даљег
извештавања у складу са законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа;
20) стара се о извршавању поверених надлежности
из оквира права и дужности Републике:

Положај Градоначелника у Градском већу
Члан 86.
Градоначелник је председник Градског
већа, представља Градско веће, сазива и води
његове седнице.
Заменик Градоначелника је члан Градског
већа по функцији.
Градоначелник је одговоран за законитост
рада Градског већа.
Градоначелник је дужан да обустави од
примене акт Градског већа за који сматра да није
сагласан закону.
Подношење извештаја Скупштини града
Члан 87.

21) образује жалбену комисију;
22) образује саветодавна радна тела за поједине
послове из своје надлежности;
23) доноси, у складу са законом и овим статутом,
План одбране града којим планира своју
организацију за функционисање у ванредном или
ратном стању и планира мере и средства за рад
правних лица из њихове надлежности ради
непосредног задовољавања потреба грађана у
ратном или ванредном стању у складу са задацима
Плана одбране Републике Србије;
24) информише јавност о свом раду;
25) доноси пословник о раду на предлог
Градоначелника;
26) врши и друге послове, у складу са законом.
Одлуку из тачке 10) овог члана, Градско
веће доноси већином гласова од укупног броја
чланова Градског већа.
Састав и избор
Члан 85.

Градоначелник и Градско веће дужни су да
редовно извештавају Скупштину града, по
сопственој иницијативи, или на њен захтев, о
извршавању одлука и других аката Скупштине
града.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 88.
Градско веће може да одлучује ако
седници присуствује већина од укупног броја
његових чланова.
Градско веће одлучује већином гласова
присутних чланова, ако законом и овим Статутом
за поједина питања није предвиђена друга већина.
Пословник Градског већа
Члан 89.
Организација, начин рада и одлучивања
Градског већа детаљније се уређују Пословником
Градског већа у складу са Законом и овим
статутом.

Градско веће чине Градоначелник, заменик
Градоначелника и 11 чланова Градског већа.

Радноправни статус чланова Градског већа

Чланове Градског већа бира Скупштина
града тајним гласањем, на период од четири
године, већином од укупног броја одборника.

Скупштина
града
одлучује
о
радноправном статусу чланова Градског већа, по
предлогу Градоначелника.

Кандидате за чланове Градског
предлаже кандидат за Градоначелника.

Чланови Градског већа које бира
Скупштина града не могу истовремено бити и
одборници, а могу бити задужени за једно или
више одређених подручја из надлежности Града.

већа

Када одлучује о избору Градоначелника,
скупштина Града истовремено и обједињено

Члан 90.
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Дејство разрешења Градоначелника
Члан 91.
Разрешењем Градоначелника престаје
мандат заменика Градоначелника и Градског већа.
Разрешење заменика Градоначелника, односно
члана Градског већа
Члан 92.
Заменик Градоначелника, односно члан
Градског већа, могу бити разрешени пре истека
времена на које су бирани, на предлог
Градоначелника или најмање једне трећине
одборника, на исти начин на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење
заменика Градоначелника или члана Градског
већа, Градоначелник је дужан да Скупштини града
поднесе предлог за избор новог заменика
Градоначелника или члана Градског већа, која
истовремено доноси одлуку о разрешењу и о
избору.
О
поднетој
оставци
заменика
Градоначелника или члана Градског већа,
председник
скупштине Града
обавештава
одборнике на почетку прве наредне седнице
Скупштине града.
У случају из става 3. овог члана,
градоначелник је дужан да на првој наредној
седници Скупштине града поднесе предлог за
избор новог заменика градоначелника, односно
члана Градског већа.
Градоначелник, заменик Градоначелника
или члан Градског већа који су разрешени или су
поднели оставку, остају на дужности и врше
текуће послове до избора новог Градоначелника,
заменика Градоначелника или члана Градског
већа.
Престанак мандата Извршних органа Града
због престанка мандата Скупштине града
Члан 93.
Престанком мандата Скупштине града
престаје мандат Градоначелнику, заменику
Градоначелника и Градском већу, с тим што су они
дужни, под претњом материјалне и друге
одговорности, да врше текуће и неодложне
послове из своје надлежности до ступања на
дужност новог Градоначелника и Градског већа,
односно председника и чланова привременог
органа ако је Скупштини мандат престао због
распуштања.
2.3. Градска управа
Члан 94.
Градска управа организује се у више
Градских управа за поједине области (у даљем
тексту: Градска управа).
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Број, назив и области за које се образују
Градске управе утврђује се посебном одлуком
Скупштине града о организацији управе на
предлог Градског већа.
Радом Градске управе руководи начелник
Градске управе.
Надлежност
Члан 95.
Градска управа:
1) припрема нацрте прописа и других аката које
доноси Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа;
3) решава у првом степену о правима и обавезама
грађана и правних лица у управним стварима из
надлежности Града;
4) обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине града;
5) извршава законе и друге прописе чије је
извршење поверено Граду;
6) градске управе у чијем су делокругу рада
стручни послови у вези са прибављањем,
коришћењем и располагањем средствима у јавној
својини предлажу акта о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима које користе
органи Града о којима одлучује Градско веће,
Градоначелник и руководилац органа и
припремају нацрте акта које Градско веће
предлаже Скупштини града;
7) обавља стручне и административно-техничке
послове за потребе рада Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа.
Уређење градских управа
Члан 96.
Одлуку о образовању и организацији
Градске управе доноси Скупштина града на
предлог Градског већа.
Правилник о унутрашњем уређењу и
ситематизацији радних места у градским
управама, стручним службама и градском
правобранилаштву града Чачка усваја Градско
веће на обједињени предлог начелника који
руководи управом у којој се обављају општи,
правни или нормативни послови.
Унутрашње организационе јединице
Члан 97.
У градским управама, за вршење сродних
послова, образују се унутрашње организационе
јединице.
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Руководиоце унутрашњих организационих
јединица у градским управама распоређује
начелник.
Руковођење
Члан 98.
Радом управе руководи начелник управе.
За начелника управе може бити постављено
лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг
управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
најмање пет година радног искуства у струци и
положен државни стручни испит за рад у органима
државне управе.
Начелника управе поставља Градско веће,
на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник може имати заменика који га
замењује у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника се поставља на исти
начин и под истим условима као и начелник.
Одлуком о организацији Градске управе
утврђује се одговарајућа научна област односно
одговарајући факултет, из става 2. овог члана, у
зависности од делокруга управе.
Одговорност за рад
Члан 99.
Начелник управе за свој рад одговара
Градском већу у складу са овим статутом и актом
о организацији управе.
Начелник управе непосредно одговара за
свој рад и за рад органа којим руководи.
V НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У
ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Облици непосредног учешћа грађана
Члан 100.
Грађани Града непосредно учествују у
остваривању послова Града путем грађанске
иницијативе, збора грађана и референдумом.
Грађанска иницијатива
Члан 101.
Грађани путем грађанске иницијативе
предлажу Скупштини града доношење акта којим
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ће се уредити одређено питање из надлежности
Града, промену статута или других аката и
расписивање референдума у складу са законом и
овим статутом.
Ако се путем грађанске иницијативе
предлаже доношење општег акта предлог се
сачињава у форми општег акта који се предлаже
или у форми опште сугестије и мора бити
ограничен на одређену област из изворног
делокруга Града.
Члан 102.
Грађанска иницијатива пуноважно је
покренута ако је листа потписника грађанске
иницијативе састављена у складу са законом, овим
статутом и ако је исту подржало својим потписима
5% од укупног броја грађана са бирачким правом.
Број бирача из става 1. утврђује се на
основу броја бирача утврђених решењем о
закључењу бирачког списка за последње изборе за
одборнике Скупштине града.
Одлучивање о поднетој иницијативи
Члан 103.
О предлогу садржаном у грађанској
иницијативи Скупштина града је дужна да одржи
расправу и достави образложен одговор грађанима
у року од 60 дана од дана добијања предлога.
Скупштина града ће посебном одлуком
уредити учешће грађана Града у остваривању
послова града путем грађанске иницијативе.
Збор грађана
Члан 104.
Збор грађана расправља и даје предлоге о
питањима из надлежности Скупштине града,
Градоначелника, Градског већа, Градске управе и
органа месне заједнице.
Сазивање збора
Члан 105.
Збор грађана се сазива за:
- насељено место или део насељеног места
које представља географску целину (улица, рејон,
заселак) и које се као целина може
идентификовати.
- подручје месне заједнице или дела месне
заједнице.
Збор
грађана
сазива
Градоначелник,
Председник Скупштине града или председник
Савета месне заједнице у зависности да ли су
питања о којима ће се изјашњавати збор грађана у
надлежности Скупштине града или органа месне
заједнице.
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Градоначелник може увек да сазове збор, без
обзира на дневни ред збора.

захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став,
односно донесу одговарајућу одлуку.

О сазиваном збору грађани се обавештавају
истицањем акта о сазивању збора на огласној
табли, преко средстава јавног информисања
(локални лист, телевизија или радио) или на други
уобичајен начин најкасније 8 дана пре дана
одређеног за одржавање збора.

Референдум

Градска управа има обавезу да пружи помоћ
овлашћеном сазивачу у сазивању и припремању
одржавања збора грађана и формулисању предлога
и захтева односно одлука збора грађана.
Сазивач збора је дужан да обавести градску
управу у чијем су делокругу рада послови у вези
са месном самоуправом и непосредним учешћем
грађана у остваривању локалне самоуправе.
Члан 106.
Лица из члана 105. став 2. Статута сазивају
збор по сопственој иницијативи а дужна су да
сазову збор грађана на захтев најмање 1/3
одборника, најмање 30 бирача или најмање 10%
бирача са пребивалиштем на подручју за које се
захтева сазивање збора грађана, на захтев
Скупштине града, Савета месне заједнице и на
захтев органа града надлежног за одлучивање о
питању које се разматра на збору.
Члан 107.
Збором грађана председава сазивач или лице
које он овласти.
Збор грађана одлучује ако збору присуствује
10% бирача, или најмање 30 бирача са
пребивалиштем на подручју за које се сазива збор
грађана.
Збор грађана одлучује већином гласова
присутних чланова.
О раду збора води се записник.
Записник збора грађана потписује
записничар и председавајући збором грађана.

Члан 109.
Скупштина града може на сопствену
иницијативу да распише референдум о питањима
из свог делокруга, већином гласова од укупног
броја одборника.
Предлог за расписивање референдума
може поднети Градоначелник, Градско веће и
најмање 1/3 одборника.
Обавезно расписивање референдума
Члан 110.
Референдум о питањима из своје
надлежности Скупштина града је дужна да
распише на захтев који својим потписима подржи
најмање 10% бирача од укупног броја бирачког
тела са пребивалиштем на територији Града.
Број бирача из претходног става утврђује
се на основу решења о закључењу бирачког списка
за избор одборника Скупштине града која је дужна
да распише референдум.
Скупштина града својом одлуком ближе
уређује начин расписивања и спровођења
референдума.
Обавезност одлуке донете на референдуму
Члан 111.
Одлука донета путем референдума је
донета ако се за њу изјаснила већина грађана са
бирачким правом на територији Града, која је
гласала, под условом да је гласало више од
половине укупног броја грађана.
Одлука донета на референдуму је
обавезујућа и Скупштина града је не може ставити
ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену
суштину у наредном периоду од годину дана од
дана доношења.

Одлуке и друга акта збора грађана
потписује председавајући збором.

Референдум на делу територије Града

Скупштина града одлуком ближе уређује
начин сазивања збора грађана, његов рад, начин
утврђивања ставова збора и друга питања од
значаја за рад збора.

Скупштина града је дужна да распише
референдум на делу територије Града о питању
које се односи на потребе, односно интересе
становништва тог дела територије, ако је листа
потписника захтева за расписивање референдума
састављена у складу са законом и ако је исту
потписало најмање 10% бирача са дела територије
за коју се тражи расписивање референдума, према
решењу о закључењу бирачког списка за избор
одборника Скупштине града која расписује
референдум.

Обавезе органа и служби по захтевима и
предлозима збора грађана
Члан 108.
Одлуке збора грађана упућују се
органима Града који су дужни да у року од 60 дана
од дана одржавања збора грађана, размотре

Члан 112.
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VI ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У
ПОСЛОВИМА ГРАДА
Анкета
Члан 113.
Органи града могу консултовати грађане о
питањима из своје надлежности.
Консултације из става 1. овог члана врше се
путем јавне анкете.
Објављивање отпочињања рада на
припреми прописа
Члан 114.
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Јавну расправу из става 1. овог члана
организује орган надлежан за утврђивање нацрта
акта, ако овим статутом није другачије одређено.
Орган из става 7. овог члана одређује начин
спровођења, место и време трајања јавне расправе
и упућује јавни позив грађанима, удружењима,
стручној и осталој јавности за учешће у јавној
расправи.
Јавни позив за учешће у јавној расправи,
објављује се на интернет презентацији Града и на
други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се
објављује програм спровођења јавне расправе, као
и нацрт акта који је предмет јавне расправе.

Надлежни орган града за припрему нацрта
акта или који је наложио израду нацрта акта је
дужан да на интернет презентацији града, односно
на други примерен начин обавести јавност да је
отпочео рад на припреми прописа које доноси
Скупштина града.

О току јавне расправе сачињава се извештај
који садржи све предлоге и сугестије изнете у
јавној расправи, као и ставове органа надлежног за
припрему предлога акта о поднетим предлозима и
сугестијама са образложењем разлога за њихово
прихватање, односно неприхватање.

Јавна расправа

Извештај из става 10. oвог члана објављује
се на интернет презентацији Града и на други
погодан начин.

Члан 115.
Јавна расправа је скуп активности
предузетих у унапред предвиђеном временском
оквиру у циљу прибављања предлога и ставова
грађана у поступку припреме одређеног акта.
Јавна расправа може бити обавезна и јавна
расправа на основу одлуке надлежног органа и по
предлогу грађана.
Јавна расправа се организује у случајевима
утврђеним законом и овим статутом.
Јавна расправа се састоји из прибављања
предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих
учесника у јавној расправи у писаној или
електронској форми и организовања најмање
једног
отвореног
састанка
представника
надлежног органа Града односно јавних служби са
заинтересованим грађанима и другим учесницима
у јавној расправи.
Јавна расправа се спроводи организовањем
округлих столова, достављањем нацрта стручним,
научним и другим организацијама и службама,
расправама на зборовима грађана, објављивањем
нацрта одлуке на сајту Града, објављивањем у
средствима јавног информисања, прикупљањем
предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих
учесника у јавној расправи у писаној или
електронској форми, спровођењем анкете или на
други погодан начин.
Јавна расправа из става 1. овог члана
спроводи се о нацрту акта, а изузетно се може
спровести и раније на основу одлуке органа
надлежног за припрему и утврђивање нацрта.

Орган надлежан за организовање јавне
расправе је дужан да грађанима из свих делова
Града омогући учешће у јавној расправи.
Орган надлежан за утврђивање предлога
одлуке за коју се организује јавна расправа,
приликом утврђивања предлога водиће рачуна о
сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.
Јавна расправа траје најмање 15 дана а
најдуже 30 дана.
Обавезна јавна расправа
Члан 116.
Органи Града дужни су да одрже најмање
једну јавну расправу:
1) у поступку припреме статута;
2) у поступку припреме одлуке о буџету Града (у
делу планирања инвестиција);
3) у поступку припреме стратешких планова
развоја;
4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода
Града;
5) у поступку припреме
урбанистичких планова;

просторних

и

6) у другим случајевима предвиђеним законом и
статутом Града.
Јавна расправа у поступку припреме
просторних и урбанистичких планова одржава се
на начин одређен посебним законом којим је
прописан начин доношења просторних и
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урбанистичких планова, планирање и изградња
објеката, као излагање просторног, односно
урбанистичког плана на јавни увид.
Јавна расправа на основу одлуке, односно
предлога
Члан 117.
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2) донација,
3) прихода које месна заједница оствари својом
активношћу.
Месна заједница доноси финансијски план
на који сагласност даје Градоначелник, у складу са
одлуком о буџету.

Јавна расправа може се спровести у
поступку доношења других општих аката из
надлежности Скупштине града, на основу одлуке
органа надлежног за утврђивање нацрта акта или
предлога 100 грађана.

Средства која се из буџета обезбеђују месној
заједници обезбеђују се по наменама:

Предлог грађана за спровођење јавне
расправе потребно је да својим потписима подржи
најмање 100 грађана са бирачким правом на
територији Града.

- средства за обављање послова који су поверени
месној заједници,

Прикупљање
потписа
грађана
за
спровођење јавне расправе из става 1. овог члана,
спроводи се у складу са прописима који уређују
грађанску иницијативу.
Предлог из става 1. овог члана подноси се
у писаном облику и мора бити образложен.
Предлог мора да садржи: назив акта за
који се јавна расправа предлаже, предлог круга
учесника у јавној расправи, назначење времена и
начина одржавања јавне расправе и друге податке
значајне за одржавање предметне расправе.
Градско веће одлучује по примљеном
предлогу из става 1. овог члана.
Уколико Градско веће прихвати предлог
из става 1. овог члана, одређује начин и време
одржавања јавне расправе.
VII МЕСНА САМОУПРАВА
Члан 118.
Ради задовољавања потреба и интереса
локалног становништва у селима се оснивају
месне заједнице.
Месне заједнице се образују и у Чачку као
градском насељу.
Правни статус месне заједнице
Члан 119.
Месна заједница има својство правног лица,
у оквиру права и дужности утврђених овим
Статутом и одлуком о оснивању.
Средства за рад месне заједнице
Члан 120.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују
се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету Града,
укључујући и самодопринос,

Члан 121.

- средства за рад органа месне заједнице за текуће
трошкове,

- средства
за
суфинансирање
програма
самодоприноса, који је уведен за територију или
део територије месне заједнице,
- средства за суфинансирање програма изградње
комуналне инфраструктуре.
Оснивање, промена подручја и укидање месне
заједнице
Члан 122.
Предлог за образовање, односно укидање
месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача
са пребивалиштем на подручју на које се предлог
односи, најмање једна трећина одборника и
Градско веће.
Скупштина града одлучује о образовању
нове, промени подручја и укидању месне
заједнице, већином од укупног броја одборника
Скупштине града по предходно прибављеном
мишљењу грађана са тог подручја.
Одлука из става 2. овог члана доноси се
већином гласова од укупног броја одборника.
Актом о оснивању месне заједнице, у
складу са Статутом града, утврђују се послови које
врши месна заједница, органи и организација рада
органа, начин одлучивања као и поступак избора
савета и других органа, заштита права у току
избора и друга питања од значаја за рад месне
заједнице.
Надлежност месне заједнице
Члан 123.
Месна заједница у складу са овим
Статутом и Одлуком о оснивању, разматра питања
која се односе на стварање бољих услова живота у
месној заједници, а нарочито:
1) комунално уређење и опремање,
2) уређење и одржавање насеља,
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3) заштиту и унапређење животне средине,
4) развој пољопривреде,
5) обављање комуналних услуга,
6) старање о социјалној заштити необезбеђених
становника,
7)
одржавање
културних
и
спортских
манифестација и
8) друга питања од значаја за грађане са подручја
месне заједнице.
У вршењу послова из става 1. овог члана
месна заједница:
- подноси иницијативе за доношење или измену
прописа и других аката из надлежности Града,
- остварује сарадњу са органима Града, установама
и јавним предузећима које је основао Град, другим
месним заједницама и удружењима грађана.
Одлука о месној самоуправи
Члан 124.
Одлуком Скупштине града о месној
самоуправи уређује се образовање, односно
укидање или променa подручја месне заједнице,
правни статус месне заједнице, имовина месне
заједнице, права и дужности (послови) месне
заједнице, број чланова савета, надлежност савета
месне заједнице, састав и надлежност органа за
спровођење избора, изборне радње и поступак
избора чланова савета месне заједнице, заштита
изборног права, конституисање и рад савета месне
заједнице, распуштање савета месне заједнице,
престанак мандата чланова савета месне
заједнице,
финансирање
месне
заједнице,
контрола законитости рада и аката месних
заједница, учешће грађана у вршењу послова
месне заједнице, распуштање савета месне
заједнице, престанак мандата чланова савета
месне заједнице, сарадња месне заједнице са
другим месним заједницама, као и друга питања од
значаја за рад и функционисање месних заједница
на територији Града.
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Савет месне заједнице има председника и
најмање 4, а највише 14 чланова.
У месној заједници се могу образовати и
други органи у складу са одлуком о оснивању и
статутом месне заједнице.
Савет месне заједнице
Члан 127.
У месној заједници се образује савет месне
заједнице, као представнички орган грађана.
Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне
заједнице и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета
месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење
комуналних и других делатности на подручју
месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне
заједнице и друге акте из надлежности месне
заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових
или измену постојећих прописа Града;
7) врши друге послове из надлежности
месне заједнице утврђене овим Статутом, актом о
оснивању месне заједнице или другим градским
прописима.
Избор органа месне заједнице
Члан 128.
Изборе за савет месне заједнице расписује
председник Скупштине града у складу са законом,
овим статутом и одлуком о месној самоуправи.
Избори за савет месне заједнице спроводе
се по правилима непосредног и тајног гласања на
основу општег и једнаког изборног права, у складу
са актом о оснивању и, по правилу, истовремено у
свим месним заједницама у којима је савету
престао мандат.

Поверавање послова месној заједници

Председник савета месне заједнице

Члан 125.

Члан 129.

Одлуком Скупштине града може се свим
или појединим месним заједницама поверити
вршење одређених послова из надлежности Града,
уз обезбеђивање за то потребних средстава.

Председника савета месне заједнице бира
савет из реда својих чланова, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја чланова савета
месне заједнице.

Град пружа помоћ месној заједници у
обављању
административно-техничких
и
финансијско-материјалних послова.
Органи месне заједнице
Члан 126.
Основни представнички орган на подручју
месне заједнице је савет месне заједнице.

Председник савета месне заједнице:
1) представља и заступа месну заједницу,
2) наредбодавац је за средства месне заједнице,
3) предлаже начин решавања питања о коме
одлучује савет месне заједнице,
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4) врши и друге послове утврђене актима Града и
месне заједнице.
Распуштање савета месне заједнице
Члан 130.
Савет месне заједнице може се распустити
ако:
1) савет не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника савета у року од
месец дана од дана одржавања избора за чланове
савета месне заједнице или од дана његовог
разрешења, односно подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року
одређеном одлуком Скупштине града.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице
доноси Скупштина града на предлог Градског већа
које врши надзор над законитошћу рада и аката
месне заједнице.
Председник Скупштине града расписује изборе
за савет месне заједнице, у року од 15 дана од
ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне
заједнице, с тим да од датума расписивања избора до
датума одржавања избора не може протећи више од
45 дана.
До конституисања савета месне заједнице,
текуће и неодложне послове месне заједнице
обављаће повереник Града кога именује
Скупштина града истовремено са доношењем
одлуке о распуштању савета месне заједнице.
Организовање рада управе у месним
заједницама
Члан 131.
За обављање одређених послова из
надлежности Градске управе, посебно у вези са
остваривањем
права
грађана,
може
се
организовати рад управе у месним заједницама.
Послове из става 1. овог члана, начин и
место њиховог вршења, одређује градоначелник,
на предлог начелника надлежне градске управе.
Надзор над законитошћу рада и аката месне
заједнице
Члан 132.
Надзор над законитошћу рада и аката месне
заједнице врше Градско веће, Градоначелник и
Скупштина града на начин утврђен овим статутом
и одлуком о оснивању месне заједнице.
Органима из претходног става податке од
значаја за вршење надзора достављају надлежне
градске управе и органи месне заједнице.
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Поступак за оцену уставности и законитости
општег акта месне заједнице
Члан 133.
Градско веће покренуће поступак за
оцену уставности и законитости општег акта месне
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај
акт није у сагласности са Уставом или законом.
Градоначелник је дужан да обустави од
извршења општи акт месне заједнице за који
сматра да није сагласан Уставу или закону,
решењем које ступа на снагу објављивањем у
„Службеном листу града Чачка“.
Решење о обустави од извршења престаје
да важи ако Градско веће у року од пет дана од
објављивања решења не покрене поступак за
оцену уставности и законитости општег акта.
Указивање савету месне заједнице
Члан 134.
Када Градско веће као орган који врши
надзор над законитошћу рада и аката месне
заједнице, сматра да општи акт месне заједнице
није у сагласности са статутом Града, актом о
оснивању месне заједнице или другим градским
прописом, указаће на то савету месне заједнице
ради предузимања одговарајућих мера.
Ако савет месне заједнице не поступи по
предлозима органа из става 1. овог члана,
градоначелник ће поништити општи акт месне
заједнице решењем које ступа на снагу
објављивањем у ''Службеном листу града Чачка''.
Градско веће, предлаже Градоначелнику
обустављање финансирања активности месне
заједнице у којима се финансијска средства не
користе у складу са финансијским планом месне
заједнице, одлуком о буџету или законом.
VIII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ГРАДА
Сарадња и удруживање Града са општинама и
градовима у земљи
Члан 135.
Град, органи и службе Града, као и
предузећа, установе и друге организације чији је
оснивач, удружују се и остварују сарадњу са
другим општинама и градовима и њиховим
органима и службама у областима од заједничког
интереса и ради њиховог остваривања могу
удруживати средства и образовати заједничке
органе, предузећа, установе и друге организације и
установе, у складу са законом и статутом.
Сарадња из става 1. овог члана подразумева
и уступање обављања појединих послова из
надлежности Града другој јединици локалне
самоуправе или предузећу, установи и другој
организацији чији је он оснивач.
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Ако Град закључи споразум о сарадњи са
другим општинама или са градом ради заједничког
обављања послова из области комуналних
делатности, ти послови заједнички се обављају у
складу са законом који уређује комуналне
делатности.
Споразум о сарадњи
Члан 136.
Споразумом о сарадњи Града са другим
јединицама локалне самоуправе уређују се: назив
и седиште заједничког органа, предузећа, установе
или друге организације, врста, обим и начин
обављања
послова,
начин
финансирања,
управљање и надзор над радом, приступање
споразуму других јединица локалне самоуправе,
поступак иступања односно одустајања од
споразума јединице локалне самоуправе, права и
обавезе запослених, као и друга питања од значаја
за оснивање, рад и престанак рада, у складу са
законом.
Скупштина града одлучује о закључивању
споразума из става 1. овог члана већином гласова
од укупног броја одборника и дужна је да га
достави министарству надлежном за локалну
самоуправу у року од 30 дана од дана закључења
споразума.
Заједничко извршавање поверених послова
Члан 137.
Град може, заједно са једном или више
општина,
односно
градова,
предложити
министарству надлежном за локалну самоуправу
заједничко извршавање одређених поверених
послова, у складу са законом којим се уређује
државна управа и уредбом Владе Републике
Србије којом се уређују ближи услови и начин
заједничког извршавања поверених послова.
Град може прихватити предлог надлежног
органа државне управе да са једном или више
општина, односно градова, заједнички обезбеди
извршавање одређених поверених послова, у
складу са законом којим се уређује државна управа
и уредбом Владе Републике Србије којом се
уређују ближи услови и начин заједничког
извршавања поверених послова.
Скупштина града одлучује о предлогу из
става 2. овог члана у року од 30 дана од дана
достављања предлога.
Уколико прихвати предлог из става 2. овог
члана, Скупштина града закључује са једном,
односно више општина, односно градова,
споразум о сарадњи којим се уређује заједничко
извршавање поверених послова и доставља га
министарству надлежном за локалну самоуправу.
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Споразум о сарадњи из става 4. овог члана
објављује се после прибављања сагласности
Владе Републике Србије.
Оснивање заједничког органа, службе, предузећа
или друге организације
Члан 138.
Споразумом о сарадњи Града са другим
општинама, односно градовима, може се
предвидети оснивање заједничког органа, службе,
предузећа или друге организаације.
У случају из става 1. овог члана, надлежни
орган Града заједно са надлежним органом другог,
односно других оснивача, одлучује о постављењу,
односно именовању руководиоца заједничког
органа, службе, предузећа или друге организације,
разрешењу и њиховој одговорности и престанку
дужности, у складу са законом.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено
да заједнички орган одлучује о правима и
обавезама грађана са пребивалиштем на
територији Града у управном поступку, о правима
и обавезама тих грађана у другостепеном поступку
одлучује Градско веће, у складу са законом.
Средства за рад заједничког органа
обезбеђују се у буџету Града, сразмерно обиму
послова које за Град обавља заједнички орган.
Уступање послова другој општини,
односно граду
Члан 139.
Споразумом о сарадњи Град може уступити
одређене послове из своје надлежности другој
општини, односно граду.
Средства за рад органа општине, односно
града који обавља уступљене послове, обезбеђују
се у буџету Града, сразмерно обиму уступљених
послова.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да
уступљени послови обухватају одлучивање о
правима и обавезама грађана са пребивалиштем на
територији Града у управном поступку, о правима
и обавезама тих грађана у другостепеном поступку
одлучује Градско веће, у складу са законом.
Уступљени послови обављају се у име и за
рачун Града, а за њихово обављање одговоран је
Град.
Престанак важења споразума о сарадњи
Члан 140.
Споразум о сарадњи престаје да важи на
захтев Града или друге јединице локалне
самоуправе учеснице споразума.
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Скупштина града упућује писани захтев
другој учесници споразума најкасније шест
месеци пре дана са којим споразум о сарадњи
престаје да важи и истовремено о томе обавештава
министарство надлежно за локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи који је закључило
више јединица локалне самоуправе, на захтев
Града престаје да важи само у делу који се односи
на Град.
Сарадња са јединицама локалне самоуправе
других држава
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Учешће у европским интеграцијама
Члан 144.
Град у оквиру својих надлежности, преко
својих органа, прати процес европских
интеграција Републике Србије и развија за то
потребне административне капацитете, у складу са
законом и утврђеном политиком Републике
Србије.
IX ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Заштита права Града

Члан 141.

Члан 145.

Град може да остварује сарадњу у
областима од заједничког интереса са јединицама
локалне самоуправе других држава, у оквиру
спољне политике Републике Србије, уз поштовање
територијалног јединства и правног поретка
Републике Србије, у складу са Уставом и законом.
Одлуку о успостављању сарадње односно
закључења споразума о сарадњи са јединицама
локалне самоуправе других држава доноси Скупштина града, уз сагласност Владе Републике
Србије.

Заштита права Града обезбеђује се на
начин и по поступку утврђеним законом.

Споразум или други акт о успостављању
сарадње потписује градоначелник или лице које он
овласти.

Градоначелник има право жалбе
Уставном суду ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Града
онемогућава вршење надлежности Града.

Акт из става 3. овог члана објављује се и
ступа на снагу после прибављања сагласности
Владе Републике Србије.
Удруживање у асоцијације градова и општина
Члан 142.
Град може бити оснивач или приступати
асоцијацијама градова и општина, ради
унапређења развоја локалне самоуправе, њене
заштите и остваривања заједничких интереса.
Град оснива или приступа асоцијацијама
градова и општина које заступају интересе свог
чланства пред државним органима, а посебно у
поступку доношења закона и других аката од
значаја за остваривање послова јединица локалне
самоуправе.
Сарадња са удружењима и другим
организацијама

Покретање поступка за оцену уставности
Члан 146.
Скупштина града може да покрене
поступак за оцену уставности или законитости
закона и другог општег акта Републике Србије
којом се повређује право на локалну самоуправу.
Члан 147.

Локални омбудсман
Члан 148.
У Граду се може установити локални
омбудсман који је заштитник грађана и овлашћен
је да независно и самостално контролише
поштовање права грађана, утврђује повреде
учињене актима, радњама и нечињењем органа
управе и јавних служби, ако се ради о повреди
прописа и општих аката Града.
Скупштина града посебном одлуком
уређује надлежност и овлашћења, начин
поступања, избора и престанак дужности
заштитника грађана.
X ДОНОШЕЊЕ АКАТА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
ГРАДА
Акти Града

Члан 143.

Члан 149.

Град може сарађивати са градовима и
општинама, удружењима, хуманитарним и другим
организацијама, у интересу Града и његових
грађана.

У вршењу послова из своје надлежности,
Град доноси одлуке, правилнике, наредбе,
упутства, решења, закључке, препоруке и друге
потребне акте.

Град се може удруживати у удружења,
организације и друге асоцијације у складу са
законом.

Члан 150.
Право предлагања одлука, других прописа и
општих аката, које доноси Скупштина града имају:
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Градско веће, сваки одборник Скупштине града,
5% од укупног броја грађана са бирачким правом
путем грађанске иницијативе и радно тело
Скупштине града.
Овлашћени предлагач аката из става 1. овог
члана подноси предлог акта у облику у коме се
доноси са образложењем.
Хијерархија аката Града
Члан 151.
Одлуке и други акти Скупштине града
морају бити у сагласности са законом и овим
статутом.
Акти извршних органа Града морају бити у
сагласности са законом, овим статутом, одлукама
и општим актима Скупштине града.
Акти градске управе морају бити у
сагласности са законом, овим статутом, одлукама
и другим општим актима органа Града.
Објављивање аката Града
Члан 152.
Статут и други општи акти Скупштине града
града објављују се у "Службеном листу града
Чачка".
Акти из става 1. овог члана ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања, осим ако доносилац у поступку доношења не утврди да постоје
нарочито оправдани разлози да исти ступи на снагу и раније.
Остали општи и појединачни акти органа
Града објављују се у "Службеном листу града
Чачка", када је то законом или тим актима
предвиђено.
Остала акта органа Града објављују се на
огласној табли органа Града која се налази у
Чачку, ул. Жупана Страцимира бр. 2, у згради која
је седиште Града.
Скупштина града доноси одлуку о
"Службеном листу града Чачка", којом се уређује,
уређивање, штампање и друга питања од значаја за
информисање издавањем "Службеног листа града
Чачка".
Аутентично тумачење
Члан 153.
Аутентично тумачење Статута и другог
општег акта који доноси Скупштина града даје
Скупштина на предлог Савета за статут, друге
прописе и организацију.
Аутентично тумачење других општих аката
даје доносилац акта на предлог радног тела из
става 1. овог члана.
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XI ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА
ГРАДА
Члан 154.
Предлог за доношење или измену и допуну
Статута града (у даљем тексту: промена Статута)
може поднети најмање 1/3 од укупног броја
одборника Скупштине града, Градско веће,
Градоначелник,
грађани
путем
грађанске
иницијативе у складу са овим статутом и радно
тело Скупштине града.
Предлог се подноси у писаном облику.
О предлогу за промену сатута Скупштина
града одлучује већином од укупног броја
одборника.
Када Скупштина града одлучи да се
приступи доношењу или промени статута,
задужује надлежну управу да изради нацрт акта о
промени статута, одређује њене задатке и рок за
израду одлуке о промени статута.
Градско веће, након спроведене јавне
расправе, утврђује предлог статута, односно
одлуке о промени статута, већином од укупног
броја чланова Градског већа.
Доношење и промена статута града у
скраћеном поступку
Члан 155.
Када се промена статута града врши ради
усклађивања са законом, надлежна градска управа
израђује и утврђује нацрт статута.
Нацрт статута надлежна градска управа
објављује на сајту Града и позива грађане и друге
заинтересоване субјекте да на нацрт у одређеном
року доставе своје мишљење, сугестије и
предлоге.
Надлежна градска управа доставља
Градском већу нацрт статута града са
информацијом о датом мишљењу, сугестијама и
предлозима, ако их је било, ради утврђивања
предлога за Скупштину града.
Утврђивање предлога
Члан 156.
Градско веће утврђује предлог статута или
одлуку о промени статута водећи рачуна о
прибављеним мишљењима, сугестијама и
предлозима и доставља га Скупштини града на
усвајање.
Доношење Статута
Члан 157.
Скупштина града усваја статут или одлуку
о промени статута града већином гласова од
укупног броја одборника.
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XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 158.
Избори за савете месних заједница
спровешће се на начин и у року утврђеним
одлуком о месној самоуправи, у складу са
одредбама Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. Закон и
47/18).

расхода утврђених Одлуком о буџету града Чачка
за 2019. годину и то за:
РБ

НАЗИВ

ИЗНОС

1.

Изградња гасне котлатнице
контејнерског типа за
снадбевање топлотном
енергијом ОШ ,,Вук Караџић“,
Техничке школе, Музичке
школе и Регионалног центра за
образовање

10.000.000,00

2.

Реконструкција стазе бедема –
од хале КК Борац до ресторана
Белви

10.000.000,00

3.

Изградња вишенаменског
објекта у функцији Основне
школе Ђенерал Марко Катанић
у Бресници

18.500.000,00

4.

Изградња фискултурне сале
основне школе у Доњој Трепчи

24.000.000,00

5.

Изградња моста на Лозничкој
реци са приступним
саобраћајницама

14.000.000,00

6.

Изградња атлетске стазе

30.000.000,00

7.

Изградња кишне канализације
у МЗ Љубић – улица 562

6.000.000,00

8.

Изградња система канализације
у МЗ Трбушани –црпна
станица

7.500.000,00

9.

Наставак изградње мреже
водоснабдевања у МЗ
Вранићи, Милићевци,
Соколићи и Горња Горевница

10.000.000,00

10.

Изградња система
водоснабдевања у МЗ Бељина,
Придворица, Паковраће,
Парменац, Риђаге и Међувршје

10.000.000,00

11.

Магистрални водовод од
Трнаве до Виљуше

10.000.000,00

УКУПНО

150.000.000,00

Члан 159.
Даном ступања на снагу овог статута
престаје да важи Статут града Чачка (''Службени
лист града Чачка'', бр. 3/08, 8/13, 22/13, 15/15, 26/16
и 11/18).
Члан 160.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
107.
На основу члана 32. став 1. тачка 15.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014- др. Закон,
101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 33. став 1.
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број
61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018) и
члана 63. став 1. тачка 18. Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018), а по
претходно прибављеном мишљењу Министарства
финансија Републике Србије број 400-0000342/2019-03 од 01.04.2019. године,
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА
I
Град Чачак планира да се задужи код
пословних банака у износу до 150.000.000,00
динара (стопедесетмилионадинара), са роком
отплате до 4 (четири) године, након истека
периода мировања од 12 (дванаест) месеци за
финансирање дела капиталних инвесиционих
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Овлашћује се Градоначелник града Чачка
да закључи уговоре са пословним банкама које
понуде најповољније услове за коришћење
кредита из става 1. ове Одлуке, након спроведеног
поступка прикупљања понуда од стране надлежне
градске управе.
О извршењу ове Одлуке стараће се Градска
управа за финансије и Градска управа за опште и
заједничке послове града Чачка.
II
Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
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Бањалучке, ул. Бањалучком до ул. Николе
Пашића, ул. Николе Пашића до ул. Немањине и
раскрснице са ул. Светог Саве“.
Члан 3.

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

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године

108.
На основу члана 61. став 5. Закона о
становању и одржавању зграда („Службени
гласник РС“ бр. 104/2016) и члана 63. став 1. тачка
7) Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и
11/2018)
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
СУФИНАНСИРАЊА УРЕЂЕЊА ФАСАДА
ЗГРАДА У ЕКСТРА ЗОНИ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину
суфинансирања уређења фасада зграда у екстра
зони града Чачка („Службени лист града Чачка“
број:17/17), у наслову Одлуке, и одредбама
Одлуке, ` после речи „екстра зони“, додаје се
запета и речи “првој и другој зони“, у
одговарајућем падежу и на одговарајућем месту.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
109.
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, 26/2016 и
11/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019 године, донела је
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ДЕЛОВЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА МРШИНЦИ
И СЛАТИНА – СЕКУНДАРНИ ЦЕНТАР

Члан 2.
У члану 2. после става 1. додају се ставови
2. и 3. који гласе:
„Прва зона: обухваћена је граничном
линијом која се пружа ул. Кнеза Милоша од ул.
Синђелићеве до ул. Цара Лазара до ул. Др.
Драгише Мишовић, ул. „9 Југовића“ до
Железничке улице, Железничком улицом до
Аутобуске станице, Ломином улицом до
раскрснице са Моравском улицом, Љубићском
улицом до ул. Краља Петра Првог, ул. Краља
Петра Првог до ул. Веселина Миликића и ул.
Веселина Миликића до Поште.
Друга зона: обухваћена је граничном
линијом која се пружа ул. Немањином од
раскрснице са ул. Св. Саве до раскрснице са ул.
Бул. Ослобођења, ул. Бул. Ослобођења до кафане
„Пролетер“, ул. Симе Сараге од кафане
„Пролетер“ до Железничке пруге, Железничком
пругом до бедема на десној обали Западне Мораве,
Бедемом од Железничке пруге до кафане „Белви“,
од кафане „Белви“ ул. Војводе Степе до ул.
Драгана Вранића, ул. Драгана Вранића до ул.

I ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Правни основ за израду плана
регулације садржан је у:






генералне

Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС”, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 УС и 98/13 – УС,132/14 и 145/14)
Правилнок о садржини, начину и поступку
израде
докумената
просторног
и
урбанистичког планирања (»Сл. гласник РС«,
бр. 64/15)
Одлуци о изради Плана генералне регулације
„за делове насељених места Мршинци и
Слатина–секундарни центар“ („Службени лист
града Чачка“, број 16/16).

Плански основ за израду плана генералне
регулације садржан је у:


Просторном плану града Чачка („Службени
лист града Чачка“, број 17/2010).
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1.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
ПРОСТОРНИ ПЛАН („Службени лист града
Чачка“, број 17/2010).
Просторним планом града Чачка као
секундарни центри издвојена су насеља:
Мрчајевци, Прељина и Слатина-Мршинци. За ова
насеља
прописана
је
обавеза
израде
урбанистичких планова тј. Планова генералне
регулације. Прописани планови су усвојени за
насеља Мрчајевци и Прељина.
Секундарни центри су насеља која својим
функцијама опслужују више села са сеоским
центром и примарна села, окупљајући их у једну
просторно-функционалну целину.
Двојном
центру
гравитирају следећа насеља:
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привреде, терцијарне делатности, бензинскосервисна станица, откупна места и складишта, и
др.).
Планирано је повећање производних и
услужних капацитета (робно дистрибутивних и
транспортних центара, укључујући и технолошке
паркове и др. Кроз урбанистичке планове
потребно је планирати сервисно-приступне
саобраћајнице овим садржајима, како би се
постигао задовољавајући број и међусобна
удаљеност прикључака на магистрални пут.
У оквиру ових насеља развијати транзитни
туризам, обзиром на њихов стратешки повољни
положај.
Слика 1: Графички приказ гравитационе мреже
насеља Града Чачка

Мршинци/Слатина

Заблаће и Јежевица (насеља са развијеним
центром) Балуга Трнавска, Вапа, Виљуша,
Бањица, Кукићи, Липница, Мршинци, Слатина,
Рајац, Горичани, Премећа, Жаочани, Качулице,
Петница и Брезовице.
Планирано
повећање
централитета
секундарних насеља довешће и до ширења
грађевинског реона. Највећа концентрација
становништва биће у делу већ формираног
“функционалног” центра насеља са јавним
садржајима.
У стамбеној зони централног дела насеља
осим породичног становања може бити
заступљено и вишепородично становање.
У
оквиру
породичног
становања
заступљени су сви типови домаћинства:
непољопривредно, мешовито и пољопривредно. У
овим насељима у централној зони биће
доминантна непољопривредна домаћинстава, а
мешовита и посебно пољопривредна биће
заступљена у мањем обиму, у ободним деловима
насеља. Организација сеоског дворишта зависиће
од типа домаћинства и конфигурације терена, а у
складу са Правилима уређења сеоског дворишта.
У оквиру зона становања могу бити заступљене
централне функције, односно делатности које не
угрожавају животну средину.
Од друштвених садржаја у овим насељима
су предвиђени: месна канцеларија, месна
заједница, осмогодишња школа, објекат дечије
заштите, здравствена станица, апотека, културни
центар, полицијска станица, ватрогасна служба,
пошта, пијаца, ветеринарска станица, аутобуска
станица и други централни садржаји (објекти мале

2. ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ
ПЛАНОМ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Простор обухваћен Планом генералне
регулације „За делове насељених места Мршинци
и Слатина–секундарни центар“ који припада
источном и југоисточном делу територије Града
Чачка.
Простор обухваћен планом је централни
део насеља Мршинци и насеља Слатина уз
државни пут II А реда број 179. Укупна
површина подручја плана износи око 145 ha, од
чега 95 ha припада делу насеља Мршинци, а 50
ha делу насеља Слатина. Графички део плана
биће урађен на овереном катастарском плану са
подвученим авио-ортофото приказом за делове
насеља КО Мршинци и КО Слатина.
Горњи и најсевернији део подручја плана
почиње на уласку Државног пута II А реда број
179 (између КО Слатина и КО Кукићи),
обухватајући заједнички пут ове две катастарске
општине, а са бројем к.п. 1446 за КО Слатину.
Десном страном парцеле, тј. пута правцем
југоистока долази до тромеђе Слатине, Мршинаца
и Кукића, односно до пресецања са Слатинском
реком к.п. бр. 1453 КО Слатина, (к.п. бр.1613 КО
Мршинци). Одатле ка североистоку наставља
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горњом страном парцеле Слатинске реке (к.п. бр.
1602 у КО Мршинци), до пресека са пружном
парцелом Чачак-Краљево која носи број 1585 у КО
Мршинци, прелази Слатинску реку, ка југоистоку
наставља источном страном парцеле бр.1585.
Линија границе плана делом прати западну
међу кп. 623 (КО Мршинци), па онда залази у исту
парцелу обухватајући њен, као и делове следећих
катастарских парцела: 625/2, 625/1, 626/3, 626/1 и
626/4. Ка југозападу по нормали прелази пружну
парцелу бр. 1585, северозападно сече кп. 712 у
дужини од око 13м, наставља преко исте
југозападно, сече и обухвата кп. 711/1, 711/2, 718,
735/4, 735/5, 735/11, 735/15, 736/1 и долази до
Државног пута II А реда број 179 (к.п. бр. 1593 КО
Мршинци). На катастарској парцели 736/1
граница се ломи ка југоистоку доњим странама кп.
738, 736/6, 735/5, 736/3 пратећи истовремено и
горњу страну пута Чачак-Краљево (у приближној
дужини од 100м).
Јужна граница плана наставља се од
источног краја кп. 736/5 КО Мршинци, прелази
преко Државног пута II А реда бр.179 и иде
јужном међом к.п. 757 (пут) КО Мршинци до
краја ове катастарске општине где излази такође
на јужну међу к.п. бр. 442 (пут) КО Слатина. Даље
по правцу обухвата део к.п. 441/4 и јужним
границама к.п. бр. 441/5, 435/1 и 435/3 (све у КО
Слатина), излази на к.п. 128 КО Слатина (пут„за
Премећу“). Њеном јужном међом ка западу излази
на Слатинску реку, прелази је и јужном страном
к.п. 1436 КО Слатина (пут „за Премећу“) излази
такође на пут к.п. бр. 1435 у КО Слатина, где се
уједно јужна граница плана завршава.
Запaдна граница плана у правцу југ-север
креће западном међом пута 1435 КО Слатина,
обухватајући к.п. 140 и њеном северном страном
улази на Слатинску реку к.п. бр.1434. Одатле
западном границом Слатинске реке (к.п. бр. 1434)
креће се до улива са потоком Пуношевац к.п. 17/2
КО Слатина (близу тромеђе Слатина, Кукићи,
Мршинци), чијом западном међом даље долази до
границе КО Слатина са КО Липница (код к.п. бр. 8
у КО Слатина). Граница Плана генералне
регулације Мршинци-Слатина наставља се
заједничком границом између две катастарске
општине КО Слатина и КО Липница у правцу југсевер, до изласка на Државни пут II А реда бр.179
(тромеђа Липнице, Слатине и Кукића), тј. на
почетно место описа границе плана.
Граница плана приказана је на графичком
прилогу бр.2 Катастарско топографски план.
Попис парцела у обухвату грађевинског
земљишта
Граница грађевинског земљишта је
приказана у графичком прилогу бр. 6 „Карта
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урбанистичке регулације и јавне намене“. У
обухват грађевинског земљишта улазе следеће
парцеле:
КО Слатина
целе катастарске парцеле: 14, 13/1,2; 15, 12/1,2;
10/1,2,3; 18/1,2,4; 19/2,3; 20/1,3,4,8,9; 21, 80/1,2,3,4;
79/2,3,4,6,7,8; 81/1,2,3; 82/1,2,3,4,5,6,8; 84, 85,
86/1,2; 87/1,2,3; 88/1, 89/1,3; 90, 91, 92, 95/2,4; 96,
97, 98, 99, 100/1,2; 101/1,2,3; 102/1,2; 103/1,2;
104(пут), 105, 106/1,2,3,4; 107, 108, 109, 110,
115/1,2; 116, 117/1,2,3,4,5,6,7,8,9; 118, 119, 123/1,2;
124, 125/1,2; 129/2,4,5; 131, 132, 133/1,2,3,4; 134,
435/1,2,3; 126/1,2,3,4,5,6,7,8,9; 127/1, 128(пут),
1448(заједнички пут), 1445(пут), 1446(регионални
пут), 1447(регионални пут).
делови катастарских парцела: 8, 9/1,2; 11, 18/3,
19/1, 20/2,5,6,7; 78/1,2; 79/1,5; 93, 94, 95/1, 112,
113/2, 114/1,2,3; 127/2, 129/3, 136/2, 442, 1436(пут).
КО Мршинци
целе катастарске парцеле: 674/1,2; 673/4, 669, 670,
668, 658, 656, 660, 653/3,4,5,6,7; 651/2,3,4; 652/1,2,4;
644/1,2,3; 645, 646/1,2,3,4,5; 647, 678/1,2,3,4,5;
679/1,2; 680/1,2,3; 681/1,2,3,4,5,6,7; 688, 689, 685,
686, 687, 661 (пут), 682 (пут), 683/1,2,3,4,5; 684/1,2;
707/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
706/1,2,3,4,5,6,7;
705/1,2,3;
704/1,2,3,4,5,6;
701/1,2,3; 700/1,2,3,4,5,6; 703/1,2,3; 702/1,2,3,4;
675, 677, 690/1,2,3,4,5,6,7,8,9; 691, 692/1,2,3,4,5;
694, 693/1,2,3,4,5,6; 699/1,2,3,4,5,6,7,8; 698, 725/1,
726/1,2,3,4; 727/1,3,4,6; 728/1,2,3,4,5,6; 721/1,2,3;
722, 723/1, 720, 708/1, 709/3,4,5; 730/1,2; 729,
733/1,2,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2
2; 748/1,2,3,4,5,6; 749/3, 755, 756, 750/1,2,3,4,5,6;
751/1,2,3; 752/1, 753, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590,
1591, 1592, 1603 (заједнички пут)-регионални,
1604 (заједнички пут)-некатегорисани.
делови катастарских парцела: 752/2, 754/2, 736/1,
735/15,5,4,11; 733/10, 731, 725/2, 723/2, 718,
710/4,3,5; 709/2, 708/2, 709/1, 710/1, 711/1,2; 712,
643/3, 653/2, 659, 662, 663, 664, 665, 673/1,2; 642,
757, 667, 1593(регионални пут), 1585(пружно
земљиште).
3.
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ
СТАЊА
3.1.

ПРИРОДНИ УСЛОВИ

Основне урбо-морфолошке
карактеристике простора
Према урбоморфолошком карактеру насеља
града Чачка, Мршинци и Слатина припадају
насељима полузбијеног типа. Заједнички центар је
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у прошлости настао спонтано условљен доминан–
тним саобраћајним правцем Чачак- Краљево.
Полузбијени тип насеља доминира на
подручју града Чачка са 36 насеља и 62,06% од
укупног броја насеља града. Мршинци и Слатина
имају велики утицај на гравитациона села
окружења, функцијама јавног карактера и
терцијарним делатностима.
Сеоска насеља овог типа састоје се из више
засебних целина које су међусобно повезане у
јединствен сеоски атар. Општа структура насеља
је потпуно неправилна, путеви су организовани
без система, а јавља се и знатан број слепих путева
који обезбеђују прилаз кућиштима са јавне
саобраћајнице.
Општи облик насеља је округласт, углавном
у равничарском делу(Мршинци), издужен, уз
саобраћајнице и разуђен са зракасто развијеним
деловима који се наслањају на издужену
структуру, у брдским пределима (Слатина).
Насеља има изграђене објекте: основну
школу, цркву, дом културе, задружни дом,
амбуланту, пошту, библиотеку, апотеку као и већи
број угоститељских објеката, продавница и сл. Ови
садржаји формирају двојни центар насеља
Мршинци и Слатина.
РЕЉЕФ
Подручје Мршинаца и Слатине је у
погледу рељефа веома хомогено, како по
облицима тако и по времену и начину постанка.
Изражен део рељефа су језерске и речне терасе. У
морфолошком смислу простор је претежно
заравњен и благо заталасан ка југу тј. ка планини
Јелици.
Хипсометрија
Територија насеља Мршинци и Слатина у
погледу рељефа припада карактеристичној
предеоној зони - Чачанска котлина са надморском
висином од 200-300мнв. Ова зона заузима
површину од 276,20 км² или 43% од укупне
површине
Града
Чачка
и
представља
најраспрострањенију висинску зону. Оваква
карактеристика терена указује на то да су у
структури коришћења земљишта највише
заступљене пољопривредне површине, и да је ово
подручје типично пољопривредно.
Подручје плана простире се на десној
речној тераси Западне Мораве, на oкo 230-260 мнв.
Експозиције
Осунчаност терена, односно изложеност
терена према некој од страна света у многоме
представља веома важну компоненту при градњи
објеката,
бављењу
пољопривредом
и
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функционисању низа делатности. На територији
Града Чачка, преовладавају топле експозиције са
54,12 %, док хладних експозиција има 41,62%.
У оквиру планског подручја, већи део
насеља је осојно експониран, преовладавају
следеће експозиције:
- јужна,
- југоисточна.
Нагиби
На простору Града Чачка преовладава
земљиште у нагибу од 0 - 16% са 78% од укупне
површине, што указује да је простор у великом
проценту заравњен или благог нагиба. Комплетно
подручје плана припада зони која има нагиб од 0
до 4 %.
ГЕОЛОШКЕ И ИНЖИЊЕРСКО –
ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
За потребе израде ППГ Чачка обрађена је
геологија као сегмент тематске целине Природне
карактеристике.
Током средњег плеистоцена у оквиру
раније створене језерске равни формиране су
долине реке Западне Мораве и других већих
водених токова, на чијим странама су сачувани
трагови три акумулационе фазе са пратећим
терасама-одсецима. Током ове фазе фомирана је
карактеристична грађа терена на подручју насеља
Мршинци и Слатина. Код већих инвестиционих
радова неопходно је извршити детаљнија
истраживања са аспекта микросеизмике и
инжењерске геологије.
СЕИЗМИКА
На основу сеизмичких активности и
сеизмотектонских својстава терена може се рећи
да простор Града Чачка спада у сеизмички
угрожена подручја. Повећање скале иде од југа ка
северу од 6,5° до 8° Меркалијеве скале. Простор
насеља Мршинци и Слатина налази се у појасу од
око 7,5° Меркалијеве скале.
За подручје Плана
микросеизмичка реонизација.

није

вршена

Најновијих
проучавања
сеизмичке
угрожености територије није било, па се
препоручује приликом извођења и изградње већих
инвестиционих захвата. Неопходна су детаљнија
инжењерско-геолошка
и
микро-сеизмичка
испитивања, која су прописана за такву врсту
објеката.
ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Најзаступљени типови земљишта
територији насеља Мршинци и Слатина су:

на
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- алувијални нанос песковити,
- алувијални нанос иловасти,
- смоница,
- смоница еродирана,
- смоница алувијална...
Алувијална земљишта се одликују
слојевитошћу профила, који су један од другог
оштро одвојени. Боја овог земљишта зависи од
боје наталоженог материјала (сива, смеђа, црвена),
ова земљишта се разликују по физичким
особинама што зависи од њиховог механичког
састава. Песковити алувијум је лоших водноваздушних особина, односно брзо губи воду, јако
се загрева. По хемијским особинама алувијална
земљишта су различита, што зависи од природе
материјала који се таложи. Могу бити карбонатна
и безкарбонатна. Пољопривредна вредност ових
земљишта зависи од сортираности материјала.
Користе се претежно за гајење њивских култура и
поврћа.
Смонице се образују у депресијама и на
акумулативним терасама бивших језера, где је
вршено таложење финих састојака. Смонице
садрже нешто хумуса, фосфора, азота и калијума,
што зависи од подлоге на којој су образоване,
рељефа, надморске висине и биљног покривача.
Земљишта на територији насеља Мршинци
и Слатина су повољних физичких, хемијских и
биолошких својстава и погодна су за
пољопривредну производњу. Интезивном обрадом
и уз примену разноврсних мера поправке,
земљишта се могу трансформисати и постићи још
боља производна способност.
КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Географски положај овог дела Србије, са
разноликим рељефом земљишта, од речних долина
до брдовитих и планинских подручја, условљава
његово умерено континентално поднебље са
извесним специфичностима, које се манифестују
као елементи микротермалне и планинске климе.
За анализу климата предметног подручја,
коришћени су подаци са метеоролошке станице
која се налази у Институту за воћарство и
виноградарство у Чачку.

- средња вредност годишњег трајања инсолације је
1.956 сати; најсунчанији је месец јул са просеком
од 278,9 сати или 68,9%, а најоблачнији је
децембар са свега 57,9 сати или 21,7%.
- најчешћи ветар у току године је северозападни, а
најређи североисточни. Најветровити је месец
март, а најтиши су септембар, октобар и децембар.
На основу наведених података, може се
закључити да слив реке Западне Мораве, коме
припадају и насеља Мршинци и Слатина, има
умерено континенталну климу са могућношћу
мањих одступања.
3.2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА
Простор ПГР „За делове насељених места
Мршинци и Слатина–секундарни центар“
представља ткиво чија се морфологија и
физиономија формирала кроз дужи временски
период у различитим друштвеним, економским и
природним условима. Основне урбане одлике
постојећег стања су: разнородност функција,
линеарна
организација
насеља,
као
и
нерационално коришћење простора.
Основно обележје овог простора представља
развијени двојни центар насеља Мршинаца и
Слатине са објектима услуга и јавних функција,
док је остали деo простора земљиште са парцелама
које се користе у пољопривредне сврхе. У залеђу
овог двојног центра идући ка југу и планини
Јелици налази се Слатинска бања, са знатним
потенцијалима који нису довољно искоришћени.
За део насеља Слатинска бања урађен План
генералне регулације (усвојен јануара 2016.
године (Број: 06-227/15-I))
o

Пројекција становништва

Депопулација
сеоског
становништва
присутна је од 60-тих година прошлог века, тако
да пројектована популациона динамика до 2021.
године представља интензивирање дугорочне
тенденције смањења житеља.
Ред.број

Назив
насеља

- средња годишња температура ваздуха износи
10,47 С.
- средња годишња вредност суме падавина износи
692,9 mm. У просеку највише је падавина у мају са
88.6 mm, а најсувљи су фебруар и марту са око 40
mm.
- вредност средње годишње влажности ваздуха
износи 80,7%. Највећа влажност се региструје у
децембру са 91,4 %, а најнижа у августу са 70,5 %.

25. април 2019. године

Пописни периоди
1991 2002 2011 2016 2021

1

2

Мршинци 1335 1359 1376 1264 1400

Слатина

686

629

588

575

531

25. април 2019. године
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У насељу Мршинци живи 1097 пунолетних
становника, а просечна старост становништва
износи 42,0 година (41,2 код мушкараца и 42,8 код
жена). У насељу има 445 домаћинстава, а просечан
број чланова по домаћинству је 3,05.

пољопривредног земљишта и њихово интегрисање
са планираним наменамa.

У насељу Слатина живи 522 пунолетна
становника, а просечна старост становништва
износи 44,9 година (43,8 код мушкараца и 46,0 код
жена). У насељу има 215 домаћинстава, а просечан
број чланова по домаћинству је 2,93.




У обухвату плана преовладава породично
становање са густином насељености до 50 st/ha.
o

Становање

Грађевинско
подручје
унутар
ПГР
карактеришу неправилно формирани блокови
насељености како у равничарском делу Мршинаца
тако и у благо заталасаном делу Слатине.
Најуочљивија карактеристика је да су кућишта
густо формирана уз деоницу државног пута II A
реда број 179 (Чачак-Краљево) а нешто ређе уз
примарне општинске путеве јужно ка Слатинској
бањи, Жаочанима и северно ка насељима на реци
Западна Морава.
Објекти су постављани као слободностојећи,
што је омогућило добру осунчаност и
проветреност. На основу
прилагођености
природно-географским условима може се
закључити да села немају присутне загађиваче и
поседују услове квалитетне животне средине добро су осунчана, проветрена и озелењена.
У оквиру кућишта руралног становања
издваја се део за становање и економски део ( стаје
и други објекти, сењак и сл.), као и мање
пољопривредне површине - воћњак, повртњак.
У делу насеља кроз која пролази државни
пут, заступљени су објекти јавног карактера
(школа, пошта, амбуланта...) стамбено-пословни,
привредни и објекти трговине и угоститељства.
o

Пољопривреда

Велики део становника на простору плана се
бави пољопривредом. Северно од Државног пута
II реда бр.179 је ослоњен на воћарство (Слатина),
док се становници јужног дела овог простора више
баве ратарством (Мршинци).
Планским решењем тежиће се остваривању
основног дугорочног циља у облaсти зaштите и
коришћењa пољопривредног земљишта и рaзвојa
пољопривреде да се очувa и унaпређеде услови зa
производњу
квaлитетних
пољопривреднопрехрaмбених
производa,
у
склaду
с
aгроеколошким
кaпaцитетимa
просторa
и
економским интересимa локaлног стaновништвa.
На простору плана тежиће се ка очувању

ОГРАНИЧЕЊА ЗА БУДУЋИ РАЗВОЈ
Ограничења у погледу развојних могућности су:





негативан природни прираштај,
неповољна старосна структура у сеоским
насељима Мршинци и Слатина,
низак ниво комуналне опоремљености и
недостатак садржаја јавних делатности,
изражен централитет урбаног дела града
Чачка.
Непостoјање предузетничке инфраструктуре
(пословне
зоне,
пољопривредна
удружења...)

Поред наведених ограничења за будући
развој у погледу опремљености и становништва,
приметно је и ограничење у смислу мера и
политика који би стимулисале живот на селу и
економску стабилност житеља.
3.3. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ-АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Површине за јавне намене су делови
простора намењени јавној употреби на којима се
остварују и задовољавају општи интереси грађана.
На овим површинама су изграђени: јавни објекти
од општег интереса (објекти из области
образовања, здравствене заштите), објекти и
комплекси комуналних делатности, саобраћајне
површине (јавни путеви, тргови, улице), објекти
остале инфраструктуре (водовод, канализација,
јавна расвета...), зелене површине намењене
јавном
коришћењу,
спортско-рекреативни
комплекси, као и други објекти у складу са
Законом о експропријацији ("Службени гласник
РС", број 53/95, 23/2001 и "Службени лист СРЈ",
бр. 16/2001).
Значајни објекти и површине
ДОМ КУЛТУРЕ
Један од важних објеката, Дом Културе
налази се уз државни пут у центру насеља чијем
окружењу се налазе други јавни објекти и
концентрација услуга коју користе становници
Мршинаца, Слатине и насеља у окружењу. Зграда
је релатвно доброг бонитета, спратности П+1.
Само пар канцеларија се користи остатак простора
је не искоришћен и не одржаван.
ЗАДРУЖНИ ДОМ
Налази се у самом центру насеља преко пута
Дома културе. Веома леп објекат спратности П+1,
чији изглед наружују монтажне продавнице и
тенде на самом улазу. Удруживање и
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организовање пољопривредног становништва овог
краја датира од 19 века када је и основана
Земљорадничка Задруга 1899 године.
ОБРАЗОВАЊЕ
На простору ПГР постоји основна
осмогодишња школа “Бранислав Петровић”. Све
до 2004. године носила је назив “Десимир
Капларевић”. Данас школа носи назив по познатом
књижевнику који је из овог краја „Браниславу
Петровићу“. Школа је основана 1869. године.
Школу похађа око 330 ученика. Школа поред
зграде где се врши настава и административни део
рада има и савремену фискултурну салу и
отворене терене за спорт. Зграде и сала су доброг
бонитета а комлекс је добро и организовано уређен
и одржаван.
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ - социјална заштитаНепосредно поред основне школе егзистира
Дечији вртић „Пчелица“. Зграда је доброг
бонитета а двориште уредно и прилагођено
постојећој намени.

на којима су постављени споменици из другог
светског рата. Иза дома постоји зеленило у виду
групације четинара.
Зеленило у оквиру локација јавних објеката
заступљено је:
-у склопу комплекса школе
-у склопу комплекса дечијег вртића
У склопу деонице државног пута пута II A
реда број 179 и општинских путева 123-9 и 123-14
не постоји линеарно зеленило.
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ
На подручју ПГР налази се сеоско гробље у
површини од 1,28ха територијално припада КО
Мршинци , на њему се сахрањују становници оба
насеља. Гробље има мању капелу поред
општинског пута и задовољава потребе за које је
намењен. Изглед објекта је једноставне
архитектуре, приземне спратности.
Остали објекти обрађени су кроз мрежу и
капацитете јавне инфраструктуре

ЗДРАВСТВО
У склопу здравствене заштите града Чачка у
обухвату плана ради Здравствена амбуланта
Мршинци.
Објекат
амбуланте,
приземне
спратности је у задовољавајућем стању,
прилагођен намени и одржаван.
ПОШТА
Објекат поште се налази непосредно поред
Дома културе, на сопственој парцели, спратности
П, доброг је бонитета и новије градње.
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ОБЈЕКТИ ВОДОПРИВРЕДНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Водотоци
На простору плана издвајају се Слатинска
река (која пролази кроз Слатинску бању) и поток
Пуношевац као и неколико мањих водојажа и
канала.
3.4.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ МРЕЖА
И КАПАЦИТЕТА ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ И
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Фудбалско игралиште са пратећим садржајима
је смештено у КО Мршинци, посећено је и
одржавано. Пратеће садржаје је потребно
допунити, тренутно функционише свлачионица и
надстрешнице за руководство спортских екипа.
МЗ Слатина има и кинолошки савез и
организује такмичења и изложбе различитих врста
паса и броји значајне успехе у овој врсти
такмичења.
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА
Објекат железничке станице није у функцији.
Зграда је спратности П+1, још увек доброг
бонитета, естетски и архитектонски вредан објекат
који треба сачувати.
ЗЕЛЕНИЛО
Зеленило у виду јавних уређених површина
постоји на парцели Дома културе, који је некада
био посебно организован. Испред дома постоје две
симетричне зелене површине са високим дрвећем

3.4.1.САОБРАЋАЈ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Саобраћајну инфраструктуру на подрчју
ПГР-а чине следећи елементи путне и железничке
мреже.
Путна мрежа


Део деонице број 17904 државног пута IIA
реда број 179 у дужини од око L= 1.785 m
између стационажа km 36+791,00 до km
38+579,00.

Ова деоница државног пута пролази кроз
централи део подручја плана генералне
регулације. Коловоз овог пута је асфалтиран. У
склопу коловоза у посматраном делу постоје и
делимично уређена аутобуска стајалишта за
аутобусе градског и приградског јавног превоза
путника. Ова стајалишта (средина локације) се
налазе на стационажама, km 37+158.00 (смер
линије јавног путничког превоза - ка Чачку), km
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37+244.00 (смер линије јавног путничког превоза ка Краљеву), km 37+903.00 (смер линије јавног
путничког превоза - ка Чачку). У близини
последњег наведеног аутобуског стајалишта
(приближна стационажа km 37+960,00) лоцирано
је стајалиште у смеру линије јавног путничког
превоза - ка Краљеву и оно је изведено на коловозу
и
означено
вертикалном
сигнализацијом.
Стационаже су дате оријентационо са могућим
одступањима и до неколико метара. На деловима
овог путног правца (кроз подручје ПГР-а) постоје
и делимично изграђене пешачке површине и
паркиралишта
за
путничке
аутомобиле.
Генерално, осим коловоза, све остале површине
које прате деоницу државног пута кроз посматрано
подручје су стихијски уређиване или уопште нису
уређивана за коришћење које је сада присутно.
Углавном се то односи на површине на којима се
паркирају возила и пешачке површине.

Оваква ситуација - однос према државном путу
представља и основни недостатак општинског
пута на подручју плана. У даљем току овај
општински пут ка југозападу повезује подручје
плана са суседним селима и Слатинском бањом, а
на североистику, преласком (у нивоу) преко пруге
Сталаћ-Краљево-Пожега са мостом преко Западне
Мораве и даље са Мрчајевцима и ширим
подручјем на левој обали Западне Мораве. У
контексту мреже општинских путева, ово је
свакако један од назначајнијих путева у
надлежности
локалне
самоуправе.
Овај
општински пут је асфалтиран на читавом подручју
ПГР-а. Стање коловоза овог пута на делу од
државног пута па ка Мрчајевцима је знатно боље
(реконструисан 2005) од стања са супротне стране
државног пута. После описане деонице државног
пута он је свакако најоптерећенија саобраћајница
посматраног подручја.

У зони посматране деонице државног пута
на њега се прикључује више путних праваца.
Гледајући у правцу раста стационаже пута (улазак
у подручје ПГР-а на Km 36+791,00) са десне
стране прикључује се некатегорисани пут за
Липницу, на Km 36+643,00 са леве стране
приватни пут, на Km 37+208,00 са десне стране
Општински пут 123-14 (бивши Л314), на Km
37+307,00 са леве стране некатегорисани пут за
Кукиће, на Km 37+457,00 са леве стране
Општински пут 123-9 (бивши Л309), на Km
37+897,00 са десне стране општински пут 123-9,
на Km 37+967,00 са леве стране некатегорисани
пут (поред поште и здравстване станице), на Km
37+967,00 са леве стране приватни пут, на Km
37+729,00 са леве стране приватни пут и на Km
37+439,00 са десне стране некатегорисани пут.
Између наведених прикључака који су формирани
тако да мање или више имају карактеристике
раскрснице, налази се већи број прикључака
појединачних објеката на државни пут, између
осталих и једна станица за снабдевање возила
горивом са леве стране на Кm 37+393,00. Основна
карактеристика ових раскрсница и прикључака је
та да се на свим наведеним местима ради о
искључиво трокраким раскрсницама, па чак и у
случају када се укрштања догађају са
категорисаним путевима нижег ранга (општински
путеви).





Деоница општинског пута ознаке 123-9
(Мрчајевци-Мршинци-Слатина) у дужини око
L= 2.521 m.

Наведена деоница састоји се из две
саобраћајнице физички раздвијене деоницом
државног пута у дужини од око 100 m, тако да су
саобраћајни токови на овом општинском путу
повезани преко наведеног дела државног пута.

Деоница општинског пута ознаке 123-14
(Кукићи-Слатина-Липница) у дужини око
L=140 m.

Овај општински пут представља најкраћу
везу мреже државних путева са Слатинском
бањом, а са друге стране он је и веза већег броја
села у југозападном окружењу подручја ПГР-а са
путном мрежом локалног и државног ранга.
Коловоз овог пута је асфалтиран, али са стањем
које је знатно лошије од стања асфалтног коловоза
Општинског пута ознаке 123-9.


Више некатегорисаних и приватних путева

Пут (у КТП означен као пут за Премећу, а
у предлогу саобраћајног решења означен као Ул.
Слатина 6), који повезује Општински пут ознаке
123-9 и Слатинску бању. У подручју плана овај пут
обухваћен је у дужини око L= 445 m.
Пут (означен у ДКП-у као к.п. 757 к.о.
Мршинци, односно у предлогу саобраћајног
решења делом као Ул. Слатина 2) који повезује
Државни пут са Општинским путем ознаке 123-9
трасом која прати јужну границу подручја које се
обрађује ПГР-ом.
Пут на к.п. 682 КО Мршинци (у предлогу
саобраћајног решења означен као Ул. Мршинци 5)
који повезује општински пут ознаке 123-9 са
групом домаћинстава и породичних стамбених
објеката у северном делу подручја ПГР-а. Овај пут
је неасфалтиран са пошљунчаним коловозом.
Пут на к.п. 707/4 КО Мршинци (у предлогу
саобраћајног решења означен као Ул. Мршинци 8)
који преко пута који се налази на к.п. 682 КО
Мршинци (план -Ул.Мршинци 5), повезује
општински пут ознаке 123-9 са групом
домаћинстава и породичних стамбених објеката у
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северном делу подручја ПГР-а. Овај пут је
неасфалтиран са пошљунчаним коловозом.
Пут на к.п. 700/2, 693/1 , 700/6 и 703/3 (у
предлогу саобраћајног решења означен као део Ул.
Мршинци 1) повезује значајне садржаје као што су
група објеката породичног становања, пошта,
здравствена станица и др. са државним путем II A
реда број 179. Део овог пута је са асфалтираним
коловозом.
Пут на к.п. 690/4 к.о. Мршинци који се
користи као приступ групи породичних објеката,
фудбалском игралишту и већем броју постојећих
садржаја у центру насеља са асфалтираним
коловозом.
Са сличним карактеристикама (по питању
намене и коловозног застора) на подручју плана
постоји још неколико путева. Предлогом
саобраћајног решења неки су потврђени као
саобраћајнице јавне намене.
Ширине саобраћајница на предметном
подручју варирају у зависности од ранга
саобраћајнице, па су ширине општинских путева
(коловозног застора) променљиве и углавном
варирају између 4,5 и 6 метара, док је регулација
за ове саобраћајнице углавном око 8 метара. Као
што је већ претходно наведено дуж ових
саобраћајница нема изведених тротоара, али се на
неким местима може уочити путни канал који се
зависно од степена одржавања и/или несавесног
коришћења (затрпавања) појављује и губи дуж
трасе. Ширина коловоза државног пута је већа и
креће се око 6 метара, на који се са обе стране
надовезују банкине, уз које, зависно од теренских
услова стоје канали или насипи. Регулациона
ширина ове саобраћајнице прелази 20 метара.
Некатегорисане саобраћајнице на подручју
предметног плана су ужег профила (до 5 метара,
али чешће и уже – 3 метра) и најчешће без
савременог
коловозног
застора.
За
ове
саобраћајнице најчешће није одвојена посебна
катастарска парцела.
 Железничка инфраструктура

Део деонице железничке пруге Број 55
Сталаћ-Краљево-Пожега између Краљева и Чачка,
у дужини око L= 688 m од стационаже km 91+763
од стационаже km 92+451, са железничким
стајалиштем на стационажи km 92+257,50 (готово
читав станични плато налази се унутар простора
ПГР-а).
Наведена пруга је електрифицирана
(оспособљена за електричну вучу возова). На
посматраном подручју налази се и један пружни
прелаз у нивоу (укрштање са општинским путем
ознаке 123-9) на стационажи Km 91+763,00 који је
обезбеђен само вертикалном путном саобраћајном
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сигнализацијом. Стање колосека главне пруге је
задовољавајуће, али је стање осталих колосека и
колосечних постројења на станичном платоу
железничке станице Мршинци у незадовољавају–
ћем стању. Исто се односи и на објекат железничке
станице (станичну зграду, пероне, магацин,
тоалет, рампе итд.) који су (осим стамбених
објеката) већ дужи низ година напуштени.
3.4.2.ХИДРОТЕХНИКА
СТАЊЕ

-

ПОСТОЈЕЋЕ

Водоводна мрежа
У обухвату ПГР-а постоји изграђена
локална водоводна мрежа из периода када се
водоснабдевање оба насеља обављало са
„Кићановића врела“. Укидањем врела као
изворишта пре неколико година, целокупна
изграђена мрежа је повезана на нови систем са
опитног бунара у Кукићима, у надлежности ЈКП
„Моравац“ – Мрчајевци.
Фекална канализација
У обухвату ПГР-а постоји минимално
изграђена мрежа фекалне канализације, у
власништву месне заједнице, која је недовољног
капацитета, па се дешавају и неконтролисана
изливања из шахти. Ова фекална канализација се
без пречишћавања испушта у Слатинску реку.
Већина корисника употребљене воде прикључују
у индивидуалне септичке јаме.
Атмосферска канализација
У обухвату ПГР-а не постоји изграђена
мрежа атмосферске канализације.
Водотокови
У обухвату плана евидентирани водотокови
су Слатинска река и поток Пуношевац. Осим
наведених у зони уласка у подручје ПГР-а
општинског пута ознаке 123-9 из правца јужног
дела Слатине из пуног канала формира се водојажа
која већим делом године има стално присуство
воде. Овај, условно речено водоток (обзиром да
није катастраски евидентиран као такав), од
поменутог општинског пута до пропуста испод
државног пута II A реда број 179 и даље ка северу
до пропуста испод железничке пруге СталаћКраљево-Пожега
често је за време већих
атмосферских падавина узрок плављења делова
Мршинаца јужно од железничке пруге (у зони
ПГР-а) , а још више делова Мршинаца северно од
железничке пруге (ван зоне ПГР-а).
3.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - ПОСТОЈЕЋЕ
СТАЊЕ
На подручју овог плана постоје
електроенергетски објекти за трансформацију и
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објекти за пренос електричне енергије. Заступ–
љени су напонски нивои 35 kV, 10 kV и 0,4 kV.

-

Објекти за трансформацију електричне
енергије представљени су трафостаницама 10/0,4
kV/kV:

-

1. ТС 10/0,4 Kv/kV "Слатина 2" (стубна ТС),
инсталисане снаге 100 kVA;
2. ТС 10/0,4 kV/kV "Слатина 1" (ТС кула),
инсталисане снаге 400 kVA.

-

Објекти за пренос електричне енергије
представљени су надземним водовима 35 kV, 10
kV и 0,4 kV:
1. део трасе надземног вода 35 kV, ТС 35/10
kV/kV "Заблаће" – ТС 35/10 kV/kV "Бресница"
(југозападни део територије);
2. део трасе надземног вода 10 kV, ТС 10/0,4
kV/kV "МД Продукт" – ТС 10/0,4 kV/kV
"Суварје", са изводом за ТС 10/0,4 kV/kV
"Дуван" (западни део територије);
3. део трасе надземног вода 10 kV, ТС 10/0,4
kV/kV "МД Продукт" – ТС 10/0,4 kV/kV
"Слатина 1" (централни део територије);
4. део трасе надземног вода 10 kV, ТС 10/0,4
kV/kV "Слатина 1" – ТС 10/0,4 kV/kV
"Ровињци" (централни део територије).
Постојећи надземни водови 35 kV и 10 kV
изведени су Al/Č проводницима пресека 3x50/8
mm2, постављеним на одговарајуће далеководне
стубове.
Постојећа нисконапонска мрежа изведена
је у виду надземних инсталација, претежно
самоносивим кабловским сноповима СКС Х00/0А+54,6+2х16 mm2, или проводницима Al/Č 3x35/6
mm2, постављеним по бетонским стубовима типа
НБ 9/250 m/daN и УЗБ 9/1000 m/daN.
3.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - ПОСТОЈЕЋЕ
СТАЊЕ
Постојећа
телекомуникациона
мрежа
изведена је у виду подземних инсталација, при
чему претплатничку мрежу представљају бакарни
претплатнички каблови, постављени у ТК
кабловске ровове, намењени за прикључке
претплатника (од ТК централе до самих
претплатника), а приступну мрежу представљају
оптички каблови, такође постављени у ровове,
намењени за међусобно повезивање ТК централа.
Унутар граница плана постоји једна ТК
централа, АТЦ "Слатина", која је повезана
оптичким каблом са матичном централом и која,
као дигитална централа представља чворну тачку
из које се оптичка мрежа грана у неколико
праваца:

-
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основни правац "Заблаће" – АТЦ "Слатина", са
приводом за "МД Продукт",
правац АТЦ "Слатина" – МСАН "Горичани центар",
правац АТЦ "Слатина" – АТЦ "Петница" и
"Каона",
правац АТЦ "Слатина" – ДКТС "Мрчајевци".

Ови оптички каблови постављени су у
ровове кроз PVC цеви Ф40, на дубини од 0,6 до 1,2
m, а у зони саобраћајнице "Чачак – Краљево" до
АТЦ "Слатина" кроз PVC цеви Ф110.
Оптички каблови су типа:
- TOSM03(12х12)IIx0.4x3.5CMAN, правац АТЦ
"Чачак" – АТЦ "Краљево", дуж пруге "Чачак –
Краљево";
- TOSM03(8х12)IIx0.4x3, правац "Заблаће –
Слатина";
- TOSM03(6х8)IIx0.4x3.5CMAN, правац АТЦ
"Мрчајевци" – АТЦ "Слатина";
- TOSM03(4х6)IIx0.4x3.5CMAN, правац АТЦ
"Слатина" – MSAN "Петница";
- TOSM03(1х6)IIx0.4x3.5CMAN, правац "Заблаће
– Слатина" – привод за MSAN "Горичани";
- TOSM03(2х6)IIx0.4x3.5CMAN, привод за "МД
Продукт";
- TOSM03(2х12)IIx0.4x3.5CMAN,
привод
за
mIPAN "Слатинска Бања".
На овом подручју не постоје ТК централе
типа "MSAN" или "mIPAN", које представљају у
овом тренутку најповољније технолошко решење
за приближавање кориснику.
Прикључци корисника на ТК мрежу
изведени
су
подземним
претплатничким
кабловима. Ови каблови припадају кабловском
подручју АТЦ "Слатина" NO 101.
Територија је "покривена" сигналима
постојећих оператера мобилне телефоније, а
њихове базне станице и антенски системи налазе
се у околном подручју, изван граница овог плана.
3.4.5. ТЕРМОТЕХНИКА
СТАЊЕ

-

ПОСТОЈЕЋЕ

Дистрибутивна гасоводна мрежа је на
простору ПГР новијег датума и грађена је
последњих десет година. Мрежа дистрибутивног
гасовода пролази трасом Државног пута IIA реда
179, дуж општинских путева 123-9 и 123-14 и
јужним делом пружног колосека Чачак Краљево са
делом крака који прелази управно пругу и спаја се
са општински путем 123-9 где су груписани
стамбени објекти.
Поред наведених доминантних путних
праваца сконцентрисане су групације објеката
различитих намена (стамбени, пословни, услужни,
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школа...), већина објеката је зидана без термичког
омотача или у ретким случајевима са изолацијом у
слоју од 5 cm.
За грејање објеката већином се користe
дрва, угаљ и електрична енергија.
3.5

ОСТАЛО ЗЕЛЕНИЛО - ПОСТОЈЕЋЕ
СТАЊE

25. април 2019. године

формирана је гео-подлога из растерског и
векторског дела.
- Растерски део представљају обухватне
карте подручја, авионског ортофото снимка Града
Чачка из 2008 године, израђеног у размери 1:5000,
са положајном тачношћу од 0,75м у дигиталној
форми. Снимање, обраду и постављање на ниво
уразмереног и геореференцираног сликовног
приказа у Гаус-Кригеровом координатном
систему 7-зона

Остало зеленило најчешће се јавља у склопу
основних намена –становања, радних и
комуналних локација али и као зеленило уз речне
токове, затим у оквиру окућница пољопривредних
домаћинстава у функцији пољопривредне
производње (воћарске и ратарске културе) и као
зеленило шума.

- За приказ правног стања парцела и
убележених објеката коришћен је дигитални
катастарски план (ДКП у даљем), израђен из
оригиналних података премера у векторском
облику. Добијен је од службе за Катастар
непокретности Чачак са епохом ажурности
31.12.2016. год и израђен је (ГК-7)

Зеленило у оквиру породичног становања
огледа се у озелењавању стамбених дворишта, које
чине цветни засади, травнате површине,
комбинација жбунастог и високог растиња - врло
често различите воћарске културе. Стање зеленила
ове категорије је релативно задовољавајуће, с
обзиром да је већина индивидуалних дворишта
озелењена и да се уредно одржава и негује биљни
фонд.

За поједине карактеристичне локације
извршен је топографски премер детаља ГПС и
поларном методом. Добијени прикази картирани
су на Нултој површи и пренети на основну
подлогу у истом координатном систему, за даљу
урбанистичку разраду.

У радним и комуналним локацијама стање
зелених површина није на задовољавајућем нивоу.
Зелене површине су недовољно заступљене.
Изостају заштитни коридори зеленила који би
требали да имају улогу визуелне и физичке
баријере између ових намена и околине (што је
неопходно за комплекс гробља).
Поред водотокова налазе се већи потези
самониклог
растиња
карактеристичног
за
приобаље. У оквиру пољопривредног земљишта и
окућница
пољопривредних
домаћинстава,
најчешћи су засади ратарских и воћарских култура
уз појаву употребе различитих хемијских
средстава у циљу заштитних агротехничких мера
што неповољно утиче на околину.
У западном и северо источном подручју
плана заступљено је шумско зеленило које
доприноси бољем статусу зелених површина и има
значајну улогу у подизању еколошког стања на
подручју насељеног места.

4.

ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ
ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

За израду Плана генералнје регулације
„Мршинци-Слатина“, на територији Града Чачка,

2. ПЛАНСКИ ДЕО
Планиранoм организацијом простора
подстиче се равномеран територијални развој
града полицентричног типа, са надоградњом
секундарног центра Мршинци Слатина у погледу
свих неопходних функција и садржаја у складу са
значајем и улогом у окружењу, изградњом и
јачањем центра, у складу са потребама у односу на
број становника, радијус опслуживања –
гравитациону зону и шире потребе уз уважавање
принципа очувања здраве животне средине.
2.1

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1 ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
Анализом затечене слике насеља, са
освртом на смернице развоја дефинисаних у
складу са планом вишег реда ПП града Чачка (
„Сл. лист града Чачка“, број 17/2010.) и
уважавањем постојећег стања (конфигурација
терена, инжењерско-геолошке карактеристике
земљишта, наслеђена планирана и стихијска
изграђеност, планирани развој насеља и положај
примарне саобраћајне мреже у насељу),
дефинисане су зоне према функционалним,
обликовним и морфолошким специфичностима.
Планом генералне регулације извршена је подела
на четири урбанистичке зоне. У оквиру зона
издвајају се урбанистичке целине и подцелине
према својим специфичностима као основне
јединице за које су дефинисани параметри и
правила уређења и грађења.
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Граница плана је урађена у складу са
Законом, у обухват Зона 2, 3 и 4 поред
грађевинског подручја, обухваћен је и део
пољопривредног, шумског и водног земљишта,
због квалитетнијег целисходног решења као и
дефинисања
инфраструктурних
мрежа.
Коришћење основних врста земљишта као што су
пољопривредно, шумско и водно вршити у складу
са Законима у односу на њихову специфичност.
ЗОНА 1 – ЗОНА НАСЕЉСКОГ ЦЕНТРА
Зона 1 се простире почев од Општинског
пута 123-9 ка југу до новопланиране улице
Мршинци 6, даље улицом ка истоку до улице
Мршинци 1 затим улицом Мршинци 1 ка југу до
улице Мршинци 7 којом идући ка истоку
долазимо до улице Мршинци 2 где обухват зоне
идући ка југу долази до државног пута II А реда
179 скреће ка истоку око 100м затим прелази
државни пут ка југу и иде југозападно слепим
краком улице Слатина 2 до раскрснице са
новопланирано улицом Слатина 3 којом иде ка
западу, прелази Општински пут 123-9 и даље
улицом Слатина 5. Од Улице Слатина 5 граница
скреће ка северу и пресеца кп.бр. 114/3, 114/2,
114/1, 112, западном границом кп.бр. 110 и 95/2
КО Слатина, долази до улице Слатина 4 и
западним границама кп.бр.91,79/4, 81/2,81/3
долази до државног пута којим идући ка истоку
око 35м долази до општинског пута 123-9 (код
гробља) тј. до почетне тачке описа обухвата Зоне
1.
Концепција организације и уређења
простора у урбанистичкој зони 1 планирана је у
складу са значајем који овај простор има
захваљујући свом положају који заузима према
гравитационим насељима из окружрња и
специфичностима којима се одликује. У овој зони
је смештен највећи део јавних објеката и садржаја.
Зоном 1 доминира деоница државног пута а
урбанистичке целине распоређене су северно и
јужно од овог значајног путног правца ЧачакКраљево.
Центар насеља обухвата површине
мешовите намене у коме се налазе централни
пословни комерцијални, стамбени и услужни
садржаји, као и институције управе и
специјализовани центри.
Дозвољена је изградња објекта пословно
комерцијалне
намене
ако
испуњавају
функционалне и еколошке критеријуме. У
предметној зони за мешовите намене могу се
планирати:
 Објекти за образовање, здравствену и
социјалну заштиту, култура, туризам, спорт и
рекреација, ветеринарска амбуланта...
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Стамбени, стамбено–пословни и пословни
објекти,
 Саобраћајна и техничка инфраструктура у
функцији снабдевања и опремања подручја.
Урбанистичка зона 1 обухвата површину
од око 29,7 ха.
Урбанистичка целина 1.1 - дом културе и
задружни дом
Комплекс Дома културе одржавати и
уредити сходно његовој намени и значају за
насеље. Постојећи објекат захтева адаптацију и
одржавање са могућношћу реконструкције.
Спратност објекта се задржава а даје се могућност
доградње уколико се јави потреба проширења
(библиотека,
мултифункционална
сала,
изложбени простор, музејска постава...) а у складу
са предвиђеном наменом и архитектонским
изгледом постојећег објекта. Формирани платотрг
испред
Дома
културе
оплеменити
комбинациом биљних врста (даје се могућност
постављања нових скуптура и задржавања
постојећих културних споменика). Овај простор је
неопходно употпунити урбаним мобилијаром.
Постојећи објекат Задружног дома
(Задруга датира од 1899. год.) задржати, у
приземном делу отворити излоге и користити за
пословање а уклонити монтажне решетке и тенде
испред објекта. Нова градња може се формирати у
залеђу зграде уклапањем са постојећим
архитектонским
изгледом
уз
поштовање
предвиђене грађевинске линије.
Локације
употпунити
садржајима
парковског мобилијара и уредити зелене
површине у што већеој расположивој површини.
Објекте и простор атрактивно осветлети.
За комплекс Дома културе је обавезна
израда Урбанистичког пројекта.
Урбанистичка целина 1.2 - пошта
У склопу ове целине задржава се постојећа
локација поште. Локација је приступачна и
одговарајућа за предвиђене намене с обзизом да се
налази у централном делу насеља. У непосредној
близини налази се новопланирани јавни паркинг у
улици Мршинци 1 који могу употребити
корисници и oвих услуга. Сам објекат је на углу
Државног пута и Улице Мршинци 1 у оквиру
катастарске парцеле где је нова градња
и
проширење неадекватно. Могуће је надградити
објекат уз поштовање спратности и грађевинске
линије из графичких прилога бр.5 Планирана
намена површина.
Урбанистичка целина 1.3 - здравствена
станица
Дом здравља Чачак је центар 17 здравствених
амбуланти на територији града, једна од њих је и
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здравствена амбуланта у Мршинцима-Слатини,
која
тренутно опслужује становништво у
насељима Горичани, Качулице, Кукићи, Слатина и
Мршинци. Тренутно раде два доктора и две
медицинске сестре у две смене.
С обзиром на могућност локације
постојећи објекат у планском периоду је могуће
реконструисати или доградити са проширењем
обима услуга уз уређење комплекса. Слободне
површине око објекта уредити зеленилом,
пешачким комуникацијама и површинама за
паркирање.
Урбанистичка целина 1.4 - полицијска и
ватрогасна управа
У склопу ове целине планиран је нови
комплекс намењен полицији и ватрогасном дому.
Локација је приступачна и одговарајућа за
предвиђене намене с обзизом да се налази
непосредно уз општински пут 123-9 преко ког се
може остварити брза комуникација са насељем и
селима у окружењу или као испомоћ левообалним
селима Западне Мораве користећи Слатински
мост.
За комплекс полицијског и ватрогасног
дома обавезна је разрада Урбанистичким
пројектом.
Урбанистичка
спортски центар

целина

1.5

-

локални

У оквиру граница ПГР постоји спортски
комплекс - фудбалско игралиште са трибинама и
објектом свлачионице. Терен се налази на
простору МЗ Мршинци, али терен користе и ФК
Мршинци и ФК Слатина. У наредном периоду
уредити прилаз спортском центру и паркинг
простор у улици Мршинци 6, извршити доградњу
трибина са реконструкцијом и доградњом
постојећег објекта уз допуну пратећим
садржајима.
Урбанистичка целина 1.6 - дечији вртић
Дечији вртић „Пчелица“ функционише у
саставу предшколске установе «Радост» са
седиштем у Чачку, налази се непосредно уз
урбанистичку целину 1.7 тј. школу у центру
насеља.
Школа
и вртић
су
ограђени
транспарентном оградом. Вртић користи исти
објекат- функционално опремљене кухиње
намењен за исхрану школске деце.
На парцели дечијег вртића непосредно уз
државни пут постоји вишепородични стамбени
објекат који је направљен за потребе наставног
кадра. Постојећи објекат је могуће реконструисати
и адаптирати.
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У планском периоду неопходно је
одржавати објекат са могућношћу проширење
комплекса у складу са нормативима за ову врсту
објеката.
Урбанистичка
образовање

целина

1.7

-

основно

У оквиру ове целине, уз државни пут
налази се постојећа основна осмогодишња школа
“Бранислав Петровић”. Поред матичне школе у
Слатини, настава се одржава и у издвојеним
одељењима у местима: Качулице, Жаочани,
Премећа. У овој целини могуће је вршити
одређене интрвенције у смислу реконструкције, и
доградње у складу са правилима грађења која су
дата за изградњу објеката основног образовања. У
оквиру комплекса школе постоје и терени
намењени спортским активностима које је могуће
употпунити и уредити.
Слободни простори су
уређени
у
комбинацији зеленила и пешачких комуникација.
Урбанистичка целина 1.8 - комуналне
функције - микропијаца
На простору урбанистичке целине 1.8
предвиђено је формирање локације микро пијаце
у централном делу насеља иза дома културе где се
налази приступачан неуређен простор погодан за
ову врсту намене. На овој локацији ће се вршити
свакодневно снабдевање становништва у насељу и
окружењу. Планирано је адекватно уређење
комплекса које подразумева уређење локације са
отвореним простором, тржницом и пратећим
комерцијалним простором. Обавезно сачувати
постојећу групацију четинарског дрвећа и
уклопити у
планирану намену, на парцели
формирати линиски појас високог и ниског
зеленила ка објекту Дома културе.
За комплекс зелене пијаце неопходна је
даља разрада Урбанистичким пројектом.
У оквиру урбанистичке целине 1.8 постоји
катастарска парцела намењена трафостаници која
се задржава али која мења облик, тренутно изгледа
као кула док у наредном периоду овај објекат се
трансформише у орман – новопланирани објекат
трафо станице је 10/04 kV напонског нивоа.
Приступ парцели остварити са улице Мршинци 1.
За предвиђену микропијацу је обавезна
израда Урбанистичког пројекта.
Урбанистичка целина 1.9 - становање
(породично и вишепородично) са централним
функцијама
Врста и намена објеката који се могу
градити: породични стамбени објекти, породични
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стамбено-пословни
или
пословно-стамбени
објекат, вишепородични стамбени објекати,
пословни објекат (може се градити као
јединствени објекат на парцели или као засебан
објекат на парцели са породичним стамбеним
објектом) и помоћни објекти у функцији објеката
основне намене, објекти јавних намена,
туристички садржаји, инфраструктурни објекти и
сл. сходно предвиђеној зони насељског центра.

Табелa1: БИЛАНСИ ПОВРШИНА ЗОНЕ 1
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
1

ЗОНА

1.1

ДОМ КУЛТУРЕ
(ДК)
ЗАДРУЖНИ ДОМ
(ЗД)

Урбанистичка целина 1.10- аутобуска
станица/паркинг теретних возила
Новопланирани комплекс је неопходан за
ранг насеља као што су Мршинци и Слатина која
имају добру друмску комуникацију са насељима у
окружењу (Чачак, Краљево, Слатинска бања,
Мрчајевци, и др.) Аутобуска станица је смештена
у источном делу ПГР са везом на најпрометнију
саобраћајницу - државни пут. Главни улаз се
остварује преко улица Слатина 2 и Мршинци 2
које у будућности треба да прерасту у виши ранг и
преузму улогу општинског пута. Поменутим
улицама остварује се веза са Железничком
станицом. Локација је замишљена као мања
аутобуска станица где се може извршити услуга
паркирања и прања комбија, аутобуса, теретних
возила и сл.
Комплекс
је
неопходно
уредити
изградњом новог објекта, перонског простора и
пратећих садржаја са доминацијом отворених
простора са надстрешницама.
Локација 1.10 и 1.11 су смештене на
неизграђеном земљишту, тако да је планирано
заокружење овог простора кроз нову изградњу,
могуће је приступ остварити као засебан или
заједнички за обе локације.
Урбанистичка
занатски центар

целина

1.11-

услужно

Услужно занатски центар је планиран као
центар услужно-комерцијалних услуга са
производно занатским делатностима. Може се
формирати као јединствен објекат у коме ће
егзистирати фирме или као више појединачних
објеката, сходно расположивом грађевинском
простору. Локацију оплеменити комбинацијом
високог и ниског зеленила.
Локација 1.10 и 1.11 су смештене на
неизграђеном земљишту, тако да је планирано
заокружење овог простора кроз нову изградњу,
могуће је приступ остварити као засебан или
заједнички за обе локације.

Страна 307 – Број 6

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

ПОШТА
ЗДРАВСТВЕНА
СТАНИЦА
ПОЛИЦИЈСКА И
ВАТРОГАСНА
УПРАВА
ЛОКАЛНИ
СПОРТСКИ
ЦЕНТАР
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
МИКРОПИЈАЦА
ТС (трафостаница)
СТАН.
СА
ЦЕНТРАЛНИМ
ФУНКЦИЈАМА
АУТОБУСКА
СТАНИЦА/ПАРКИНГ ТЕРЕТНИХ
ВОЗИЛА
УСЛУЖНО
ЗАНАТСКИ
ЦЕНТАР
САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ

УКУПНА ПОВРШИНА
ЗОНЕ 1

ПОВРШИНА
/м2/
56 75.24
14 21.57

ПРОЦЕН
ТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%
1.91
0.48

3 64.05

0.12

17 40.51

0.59

20 28.02

0.68

1 03 44.62

3.48

79 07.33

2.66

98 26.78

3.31

12 55.33
93.02

0.42
0.03

7 06 28.66

23.76

45 49.04

1.53

43 66.55

1.47

17 70 54.09

59.56

29 72 54.81

100%

ЗОНА 2 – РАДНА ЗОНА
Предметни простор Зоне 2 налази се на
улазном делу Државног пута II А реда 179 у обух–
вату ПГР (идући из правца Чачка ка Краљеву).
Граница Зоне 2 почиње од раскрснице
Државног
пута
са
некатегорисаном
саобраћајницом (пут кроз Биволице ка Липници)
до југозападне границе кп.бр.13/1,12/1, 9/1, 9/2 и 8
КO Слатина до потока Пуношевац, њиме до улива
у Слатинску реку и даље до државног пута, даље,
идући ка западу долази до почетне тачке описа.

Страна 308 – Број 6
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У окружењу зоне 2 постоје значајни
привредни објекти тако да се овај простор
опредељује за радну зону, планирану за развој
предузећа привреде при чему уклапамо неколико
мањих домаћинстава у доминантну намену.
Постојећи пољопривредно и шумско
земљиште у оквиру зоне се задржава уз поштовање
смерница из ППГ Чачка (Сл. лист града Чачка
17/2010).
Урбанистичка зона 2 обухвата површину
од око 8 ха.
Урбанистичка целина 2.1, 2.2, 2.3 – радна
зона
Урбанистичке целине су предвиђене за
радну зону. Развој овог простора одвијаће се
развојем пословних и привредних делатности
(делатности које не угрожавају и за које је
неопходно предузети све мере заштите које се
односе на животну средину) кроз даље уређивање
и изградњу нових комплекса ( урбанистичка
целина 2.1 препоручује за изградња
већих
производних/пословних комплекса).
Могућа је изградња пословног и
производног простора у оквиру домаћинстава у
урбанистичким целинама 2.2 и 2.3, као и изградња
другог стамбеног или пословног објекта на истој
парцели и укључити их у планиране садржаје.
Постојеће стамбене објекте је могуће рекон–
струисати и доградити или изградити нове као
самосталне у функцији становања уз коришћење
правила градње за становање ниских густина.
Табела2: БИЛАНСИ ПОВРШИНА ЗОНЕ 2
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
2

2.1

2.2

2.3

ЗОНА
РАДНА
ЗОНА(привреда и
пословање)
РАДНА
ЗОНА(привреда и
пословање)
РАДНА
ЗОНА(привреда и
пословање)
ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉ ИШТЕ
ШУМСКО
ЗЕМЉИШТЕ
САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ

УКУПНА ПОВРШИНА
ЗОНЕ 2

ПОВРШ
ИНА
/м2/

ПРОЦЕН
ТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

2 50 78.22
31.18
85 71.89

10.66

90 58.62

11.26

32 87.37

4.08

2 00 87.99

24.98

1 43 43.84

17.84

8 04 27.93

100%
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ЗОНА 3 – ЗОНА МРШИНЦИ (од
ДРЖАВНОГ ПУТА- према СЕВЕРУ)
Зона 3 се налази у северном делу обухвата
Плана, почев од улице Мршинци 10 која је
паралелна са пругом до општинског пута 123-9
идући њиме граница прелази пругу и наставља
јужно улицом Мршинци 2 до улице Мршинци 7
којом наставља до улице Мршинци 1 где скреће
северни до раскрснице са улицом Мршинци 6
којом скрећући западно долази до општинског
пута 123-9, општинским путем скрећући ка југу
граница долази до државног пута пута II А реда
179 скреће ка западу до Слатинске реке (тј до
границе ПДР Слатинска река) и реком идући
североисточно долази до почетне тачке описа зоне
3.
Зона 3 се простире у заравњеном делу КО
Мршинци, има велики потенцијал за даљи развој,
погодана је и приступачана за даљу градњу (зона
је окружена државним путем, општинским
путевима и железничком пругом). Унапређење
зоне 3 ће се одвијати кроз даље уређивање и
изградњу постојећих и формирање нових
привредних, јавних и других садржаја.
Урбанистичка зона 3 обухвата површину
од око 55 ха.
Урбанистичка целина 3.1 – привреда
Урбанистичком целином обухваћен је
постојећи
радни
комплекс,
реализован
седамдесетих година прошлог века, на простору
КО Мршинци уз Општински пут 123-9 који чини
значајану везу саобраћајне мреже са окружењем.
Некада је на овој локацији функционисао
комплекс „механизација“ у сврху пољопривредне
производње. У склопу комплекса постојала је
станица за снабдевање горивом пољопривредних
машина. Постојећи објекти магацина су веома
лошег бонитета.
Планом се даје могућност за формирање
привредне зоне заокружењем већ постојећих
комплекса и формирањем нових комерцијалних,
производних и складишних капацитета уз
инфраструктурно опремање како би се створили
повољни услови за рад, а истовремено обезбедили
услови очувања животне средине.
Могуће је формирање и чисто пословних
локација, поред оних опредељених производњи
као и формирање технолошких паркова и сл.
Свака активност која се одвија на
површинама унутар ове целине мора бити
спроведена на начин да проузрокује најмању
могућу промену у животној средини, представља
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најмањи ризик по животну средину и здравље
људи.
Примарна намена поред производних и
пословних објеката, могу се изграђивати објекти
недостајуће инфраструктуре, уређивати зелене
површине и подизати заштитно зеленило.
Урбанистичка целина 3.2 – спортско
туристичко комерцијални садржаји
Искористивши повољну конфигурацију
терена и изузетан саобраћајни положај у
урбанистичкој зони 3 планирани су туристичкоспортско-комерцијални садржаји.
Планом је предвиђена изградња спортскорекреативних објекта (затвореног и отвореног
типа), туристичких објеката или комплекса
(дозвољена је изградња већег броја појединачних
објеката на јединственој парцели комплекса),
услужни објекти, пословни објекти, помоћни
објекти у функцији објеката основне намене и
инфраструктурни објекти. Могуће је груписање
објеката у јединствен комплекс.
Будући комплекс ће бити атрактивна
дестинација за спортисте, локално становништво и
туристе који ће моћи да уживају у јединственом
рекреативно-забавном садржају овог комплекса.
Основна карактеристика даљег развоја предметног
простора биће изградња туристичких са
различитим спортско-рекреативним и пратећим
комерцијалним садржајима. У оквиру ових
садржаја може да се реализује и аква парк, као
један од садржаја који недостаје граду, а може да
привуче и становнике околних градова што би
утицало и на побољшање економске ситуације у
насељу.
У планирани концепт развоја овог простора
неопходно је укључити близину игралишта са
допуном садржаја - планирањем водених
површина, веза са парк шумом и са планирањем
стаза ( нпр. ка Слатинској бањи...) и других
неопходних садржаја за пасивну рекреацију у
јединствену понуду.
Урбанистичка целина 3.3 – становање
средњих густина
Доминантна
намена
је
породично
становање. С обзиром да је реч простору
ослоњеном на центар насеља у циљу афирмисања
овог потеза неопходно је да у будућем периоду
дође до интезивнијег развоја централних
активности – пословања, трговине и услуга, али у
мањем обиму и интензитету у односу на централно
подручје.
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На овом подручју предвиђен је даљи развој
становања, које
карактерише изградња
породичних објеката. Планирано је погушћавање
реконструкцијом и доградњом постојећих
објеката, повећањем спратности, изградњом
другог објекта на парцели, евентуално спајањем
објеката у двојне објекте, као и изградња нових
објеката и изградња пословног простора који не
угрожава функцију становања и животну средину,
а који се могу јавити као самостални или у склопу
стамбеног објекта.
Урбанистичка подцелина 3.3.1 – парк
шума
Планирана намена подцелине је парк
шума- како се постојећи шумски комплекс налази
унутар јединственог грађевинског подручја тежи
се његовом задржавању уз сачуван фонд високог
дрвећа у што већој мери. Предвиђа се уређење ове
целине са могућношћу изградње рекреативних
садржаја, стаза и садржаја намењених за миран
одмор, простор за шетњу, за игру деце и мањи
угоститељски објекат са отвореним баштама.
Обавезно увођење мобилијара карактеристичног
за парковске површине клупе, корпе за смеће,
јавна расвета и сл.
Овај простор (непосредно уз намену
становања) улицом Мршинци 6 има одличну везу
са спортско рекреативним садржајима тако да се
може укључити у ширу понуду допуном
туристичких и културних садржаја.
Урбанистичка целина 3.4 – гробље
Урбанистичка целина 3.4. се састоји од три
подцелине:
Урбанистичка подцелина 3.4.1 – гробље
На подручју ПГР налази се сеоско гробље у
површини од 1,28ха и поред тога што
територијално припада КО Мршинци у њему се
сахрањују житељи оба насеља. Планирано је
проширење овог насељског гробља. Око простора
за сахрањивање предвиђена је зона заштитног
зеленила у ширини од 15 метара. Уласком у
насеље из правца Чачка упечатљив је поглед на
ово православно гробље које захтева уређење и
проширење постојећих површина, са обавезним
појасом зеленила уз државни пут како би се и
визуелно издвојила ова целина (формирати
континуитет линијским зеленилом, комбинацијом
високих и ниских биљних врста како би визуелни
утисак одавао зелени зид).
Обавезна израда Урбанистичког пројекта.
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–

и као самостални туристички комплекс са
смештајним јединицама апартманског типа.

Намена подцелине 3.4.2 је зеленило
заштитног карактера, пре свега намењеног
заштити гробља. Обавезно формирање зеленог
појаса од одговарајућих биљних врста како би
поред своје улоге издвајања различитих намена,
ово заштитно зеленило имало и улогу визуелног
одвајања простра гробља од окружења.

Поред основних угоститељских услуга
смештаја и исхране (сеоског туризма), могу се
организовати и остале туристичке услуге које
имају за циљ гостима пружити могућност
активног
одмора,
односно
максимално
искористити туристички потенцијал домаћинства,
као што су:
 радионице традиционалне кухиње - школе
кувања,
 стари занати (ткање, плетење кошара, израда
производа од дрвета, столарија и сл.)
 спорт и рекреација
 локални фестивали и догађања
 и друге услуге.

Урбанистичка
подцелина
заштитни појас зеленила

3.4.2

Обавезна израда Урбанистичког пројекта.
Урбанистичка
рециклажно острво

подцелина

3.4.3

–

Предметни
простор
непосредно
уз
урбанистичку целину – гробље, планиран је за
рециклажно острво. Рециклажно острво се јавило
као потреба на нивоу града и села у гравитационој
зони секундарног центра, где се може извршити
услуга привременог одлагања комуналног отпада
и отпада за рециклажу.
Простор је изабран као наслеђена намена уз
потребно уређење и опремање за ову врсту
делатности. Омогућен је простор за приступ
теретних-комуналних возила и простор за
одлагање (контејнери, надстрешнице и сл.) на
површини од око 4.5 ара. Локацију обавезно
оградити и издвојити појасом зеленила од осталих
намена (државни пут и гробље).
Урбанистичка целина
становање ниских густина

3.5

и

3.6–

Ове целине су планиране за породично
становање ниских густина. Оне тренутно
припадају претежно руралном начину становања
и делимично су опремљене комуналном
инфраструктуром.
Тенденција
је
њихово
прерастање у индивидуално становање градског
типа и опремање ових зона целокупном
потребном инфраструктуром.
Планирано је погушћавање реконструкцијом
и доградњом постојећих објеката, повећањем
спратности, изградњом другог објекта на парцели,
евентуално спајањем објеката у двојне објекте,
као и изградња нових објеката и изградња
пословног простора који не угрожава функцију
становања и животну средину, а који се могу
јавити као самостални или у склопу стамбеног
објекта.
Поред основне функције становања у циљу
веће афирмације и значаја насеља у регионалном
окружењу, а с обзиром на неадекватне и
недовољне смештајне капацитете, планиран је и
развој становања у функцији туризма, као
стамбених објеката са делом за туристичко
издавање. Функција туризма може да се реализује

Планирана
густина
омогућава формирање већих
домаћинствима која могу да се
осталог
и
пољопривредном
(воћњаци, баште и сл.).

насељености
парцела са
баве између
производњом

Урбанистичка целина 3.7 – железничко
земљиште
Урбанистичка целина 3.7 је у функцији јавне
железничке инфраструктуре тј. железничке пруге
бр. 55 Сталаћ Краљево Пожега намењене
реализацији путничког и теретног саобраћаја.
Пруга у централном делу има 3 колосека,
електроенергетску
и
телекомуникациону
подршку, сигнално-сигурносне уређаје, зграду
железничке станице са пратећим објектима који су
у функцији организовања и регулисања
железничког саобраћаја, као и земљиште у
пружном појасу.
Издвајају се два простора у оквиру целине и
то железничка станица са пратећим објектима и
железничко подручје са колосецима и пратећом
опремом.
Железничка станица тренутно није у
функцији, задржава постојећу локацију а како је
тренутно лошег бонитета предвиђена је њена
адаптација, као и објеката уз станицу (магацини,
кућа за отправника и др.) Постојеће објекте
станице потребно је реконструисати, доградити у
складу са потребама железнице. Уредити станичне
пероне и приступ перонима између станичних
колосека, модернизовати сигнално-сигурносне
уређаје и подићи саобраћајну безбедност на виши
ниво.
Пруга се укршта са општинским путем 123-9,
укрштај се задржава у нивоу према условима
надлежног предузећа. У залеђу железничке
станице уз улицу Мршинци 4 предвићена су два
мања платоа за јавно паркирање корисника услуга
железнице.
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Табелa 3: БИЛАНСИ ПОВРШИНА ЗОНЕ 3
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

3

ЗОНА

ПОВРШИНА
/м2/

3.1

ПРИВРЕДА

4 21 69.47

3.2

3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.5

3.6

3.7

СПОРТСКО
ТУРИСТИЧКО
КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ
СТАНОВАЊЕ
СРЕДЊИХ
ГУСТИНА
ПАРК ШУМА
ГРОБЉЕ
ЗАШТИТНО
ЗЕЛЕНИЛО
РЕЦИКЛАЖНО
ОСТРВО
СТАНОВАЊЕ
НИСКИХ
ГУСТИНА
СТАНОВАЊЕ
НИСКИХ
ГУСТИНА
ЖЕЛЕЗНИЧКО
ЗЕМЉИШТЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ
ШУМСКО
ЗЕМЉИШТЕ
САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ

УКУПНА ПОВРШИНА
ЗОНЕ 3

ПРОЦЕНТ
УАЛНО
УЧЕШЋЕ
%
7.70

1 39 10.66

2.54

10 66 72.68
16 13.34

19.48
0.29

2 47 98.62
33 10.93
4 12.47

4.53
0.60
0.08

18 15 19.79

33.14

41 91.00

0.77

3 53 34.37

6.45

8 44 77.88

15.42

1 45 20.09

2.65

3 47 99.75

6.35

54 77 30.94

100%

ЗОНА 4 СЛАТИНА-МРШИНЦИ (од
ДРЖАВНОГ ПУТА-према ЈУГУ)
Урбанистичка зона 4 је смештена у јужном и
југозападном делу обухвата плана. Простор
предметне зоне карактерише благо заталасаним
поднебљем са порастом надморске висине идући
ка југу.
Граница обухвата почиње раскрсницом
новопланираних улица Слатина 3 и Слатина 2,
даље продужава улицом Слатина 2 до јужне
границе кп.бр.762,763 пресеца кат. Парцелу 442 и
441/4 а затим пролази југозападном страном
кат.парц.441/5,435/1 и 435/2 до Улице Слатина 6
којом наставља ка Слатинској бањи до кат
парц.435 којом продужава кп.бр 140 коју пресеца
и долази до Слатинске реке, чијим током идући ка
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северу долази до државног пута II А реда 179
којим идући источно долази границе са Зоном 1
чијом западном страном долази до улице Слатина
5, скрећући ка истоку улицом Слатина 5 и Слатина
3 долази до почетне тачке описа граница зоне 4.
Урбанистичка зона 4 обухвата површину
од око 37,5 ха.
Урбанистичка целина 4.1 – становање
средњих густина
Доминантна намена је породично становање,
са могућношћу интезивнијег развоја централних
активности – пословања, трговине и услуга.
На овом подручју предвиђен је даљи развој
становања, које
карактерише изградња
породичних објеката. Планирано је погушћавање
реконструкцијом и доградњом постојећих
објеката, повећањем спратности, изградњом
другог објекта на парцели, изградња нових
објеката и изградња пословног простора који не
угрожава функцију становања и животну средину,
а који се могу јавити као самостални или у склопу
стамбеног објекта.
Урбанистичка целина 4.2, 4.3 и 4.4 –
становање ниских густина
На посматраном простору развијаће се и
даље функција породичног становања малих
густина. Планирана густина насељености
омогућава формирање већих парцела за даљи
развој становања, које карактерише изградња
породичних објеката. Планирано је погушћавање
реконструкцијом и доградњом постојећих
објеката, повећањем спратности, изградњом
другог објекта на парцели, изградња нових
објеката и изградња пословног простора који не
угрожава функцију становања и животну средину,
а који се могу јавити као самостални или у склопу
стамбеног објекта.
Поред основне функције становања у циљу
веће афирмације и значаја насеља у регионалном
окружењу а с обзиром на неадекватне и недовољне
смештајне капацитете, планиран је и развој
становања у функцији туризма, као стамбених
објеката са делом за туристичко издавање.
Функција туризма може да се реализује и као
самостални туристички комплекс са смештајним
јединицама апартманског типа.
Поред основних угоститељских услуга
смештаја и исхране (сеоског туризма), могу се
организовати и остале туристичке услуге које
имају за циљ гостима пружити могућност
активног
одмора,
односно
максимално
искористити туристички потенцијал домаћинства,
као што су:


радионице традиционалне кухиње - школе
кувања,
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стари занати (ткање, плетење кошара, израда
производа од дрвета, столарија и сл.)



спорт и рекреација



локални фестивали и догађања

и друге услуге.
Планирана
густина
омогућава формирање већих
домаћинствима која могу да се
осталог
и
пољопривредном
(воћњаци, баште и сл.).

2.1.1.ЗБИРНИ БИЛАНС ПОВРШИНА
ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ
Табела бр5: Биланс површина планиране намене



насељености
парцела са
баве између
производњом

Урбанистичка подцелина 4.4.1
–
комуналне делатности
Подцелина 4.4.1 је намењена за комуналне
делатности тј. превасходно за формирање
рецепијента за атмосферску канализацију и
текуће воде из постојећег канала.
На делу катастарске парцеле бр.756 КО
Мршинци планира се прихватна уливна грађевина
за природни ток јаруге који се даље регулише и
отвореним каналом уз Улицу Слатина 2 и
Мршинци 2 води ка северу и даље системом
отворених канала, води ван обухвата плана ка
реци Западној Морави.
Табела 4: БИЛАНСИ ПОВРШИНА ЗОНЕ 4
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
4

4.1

4.2

4.3

4.4
4.4.1

ЗОНА

СТАНОВАЊЕ
СРЕДЊИХ
ГУСТИНА
СТАНОВАЊЕ
НИСКИХ
ГУСТИНА
СТАНОВАЊЕ
НИСКИХ
ГУСТИНА
СТАНОВАЊЕ
НИСКИХ
ГУСТИНА
КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ
ШУМСКО
ЗЕМЉИШТЕ
САОБРАЋАЈН
Е ПОВРШИНЕ

УКУПНА
ПОВРШИНА ЗОНЕ 4

ПОВРШИНА
/м2/

ПРОЦЕНТУ
АЛНО
УЧЕШЋЕ
%

2 19 41.89

5.84

НАМЕНА

ЗОНА
 НАСЕЉСКОГ
ЦЕНТРА
СТАНОВАЊЕ
(СРЕДЊИХ И

НИСКИХ
ГУСТИНА)


7 00 05.54

18.64

1 58 64.55

4.22

17 00 75.94

15.53
0.15

45.29

1 15 82.56

3.08

2 72 24.14

7.25

37 55 81.72

100%

ПРИВРЕДА

СПОРТСКО
ТУРИСТИЧКО
КОМЕРЦИЈАЛНИ
САДЖАЈИ
КОМУНАЛНЕ
 ДЕЛАТНОСТИ
САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ

(ДРУМСКИ
САОБРАЋАЈ)
ЖЕЛЕЗНИЧКО

ЗЕМЉИШТЕ
ПОЉОПРИВРЕ
ДНО ЗЕМЉИШТЕ


5 83 24.60
562.50
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ШУМСКО
ЗЕМЉИШТЕ

ПОВРШИНА
 ПРЕДВИЂЕНА за
ПДР
УКУПНА
ПОВРШИНА
ПЛАНА

ПОВРШИН
А
/ха/

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

12.02

8.29

46.01

31.73

8.48

5.85

1.39

0.96

5.78

3.99

22.39

15.44

3.53

2.43

25.78

17.78

4.62

3.19

15.00

10.34

145,00

100 %

2.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ
КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА
У графичком прилогу „Карта планиране
намене површина“ дате су претежне намене
површина у оквиру којих се могу јавити као
пратеће у њима и компатибилне
намене.
Међусобно компатибилне намене су становање,
пословање, трговина, угоститељство, занатство и
услуге, комунални и саобраћајни објекти у
функцији становања, пословања или снабдевања
горивом, јавне намене - здравство, социјална и
дечија заштита, образовање, култура, спорт и
рекреација, верски објекти.
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Пејзажно уређење, споменици, фонтане,
мобилијар и урбана опрема компатибилни су са
свим наменама и могу се без посебних услова
реализовати на свим површинама.
Забрањена је изградња свих објеката у
којима се обављају делатности које могу да угрозе
околне објекте и
животну средину буком,
вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним
водама, и другим штетним дејствима, као и објекти
који се по архитектонско грађевинском склопу не
уклапају у окружење.
2.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА ПРОСТОРА
2.3.1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА
2.3.1.1 САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
САОБРАЋАЈНЕ ВЕЗЕ НАСЕЉА СА
ОКРУЖЕЊЕМ (ПОЛОЖАЈ НАСЕЉА)
Територија насељeних места Мршинци и
Слатина везу са путном мрежом републике
остварује преко државног пута II A реда број 179,
(Прањани-Трбушани-Љубић-Чачак-ДракчићиКраљево).
Веза на железнички систем остварује се
преко железничке пруге Број 55 Сталаћ-КраљевоПожега са железничким стајалиштем на
стационажи km 92+257,50 у Мршинцима.
Унутар граница плана ПГР МршинциСлатина, оформљена је мрежа следећих
општински путеви.
Табела бр 6: Попис општинских путева на
територији ПГР Мршинци – Слатина (извор:
Одлука о путевима, Службени лист града Чачка
бр.8/17)
Ознака
пута

Пружање пута

OП 123-14

Кукићи – Липница (дом) – Рајац (гробље) –
Слатина (чардак) – Кукићи – Заблаће (Лазовићи,
Жагрићи, Величковићи, железничка станица, дом,
веза на државни пут II A реда број 179, дужина
14250 метара (у оквиру плана 142,3 метра)

ОП 123-9

Горња Трепча (воденица, школа) – Остра
(Перовића коса, школа, Тресачи, река Островка) –
Доња Горевница (Радовића брдо, гробље) –
Мрчајевци (гробље, варошица, млин, река Морава)
– Кукићи – Мршинци – Слатина (железничка
станица, варошица) – Жаочани – Слатина –
Премећа (дом) – Рајац (школа, Биљеге, веза на
општински пут број 123 – 15), дужине 32300
метара. (у оквиру плана 2577,4 метара)
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ФУНКЦИОНАЛНИ РАНГ
САОБРАЋАЈНИЦА
Према функционалној класификацији,
улична мрежа насеља подељена је на:
1.

Насељску магистралу (НМ) – државни пут,

2.

Насељске саобраћајнице (НС) – општински
путеви,

3.

Сабирне улице (СУ)

4.

Приступна улица (ПУ)

Примарна
и секундарна мрежа су
међусобно повезане сабирним улицама, које
обједињују
два
подсистема
различитих
карактеристика у целовити хијерархијски уређен
систем.
Највиши функционални ранг планирано је
да има Државни пут IIA реда бр.179, као
насељска магистрала. Осим овог крака
државног пута на подручју плана, издвајају се и
два општинска пута, у постојећем стању
означени ознакама 123-9 (раније Л-309) и
општински пут 123-14 (раније Л-314). Све остале
улице би биле подељене у две групе. Сабирне
улице, чија би улога била повезивање зона
различитих активности и приступне саобраћајнице
за везу са саобраћајницама вишег ранга.
Табела бр. 7: Категоризација планиране уличне
мреже са приближним дужинама улица
Број
улице

Постојећи
назив
улице
/Радни
назив улице

1

Функционални
ранг
(планиран)

Ширина
профила
(m)

ДП IIA179

НМ

Од 18 до
преко
22,5

НС

10

НС

10/8,5

СУ
СУ
СУ
СУ
СУ
СУ
СУ
ПУ

8
12,5
8,5
8,5
8
8
8
8

ОП 123-9
/Слатина1
–
Мршинци
10
ОП 123-14
/Слатина5

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Постојећа
ознака
(административна
класификација)

Мршинци1
Мршинци2
Мршинци3
Мршинци4
Мршинци5
Мршинци6
Мршинци7
Мршинци8
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12
14
15
17
18
19
20
21
22

Мршинци9
Мршинци11
Мршинци12
Слатина1
Слатина2
Слатина3
Слатина4
Слатина5
Слатина6

1

НМ – Насељска магистрала

2

НС – Насељска саобраћајница

3

СУ – Сабирна улица
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СУ
ПУ
ПУ
НС
СУ
СУ
СУ
НС
СУ

8,5
8
8
10
12,5
8
8
10
6,5

ПРИМАРНА УЛИЧНА МРЕЖА
I – НАСЕЉСКА МАГИСТРАЛА (НМ):
ДРЖАВНИ ПУТ IIA реда број 179:
Планом
је
предвиђено
да
ова
саобраћајница има три саобраћајне траке (кроз
центар насеља) на деоници дужине од око 334 m
(од стационаже km 37 + 766,00 до стационаже km
38 + 100,00) на које би се у наставку надовезали
тротоари са бициклистичким стазама. Трећа
саобраћајна трака се уводи од раскрснице
државног пута и општинског пута 123-9.
Проласком парцеле школе, потреба за трећом
траком се губи, па се саобраћајница враћа на
профил који чине две саобраћајне траке у оквиру
коловозне површине. За разлику од профила који
се јавља на уласку у подручје обухваћено ПДР-ом
(посматрано из смера Чачка) који чине две
саобраћајне траке, банкина, појас намењен путном
каналу и зеленилу, као и тротоар, профил на
изласку (у смеру Краљева) садржи и
бициклистичку стазу. Бициклистичка стаза се води
једнострано у односу на коловоз, а планираном
ширином омогућила би двосмерно кретање
бициклиста.
Трећа саобраћајна трака има улогу да у
зони урбанизованог дела насеља омогући
повећање капацитета саме саобраћајнице, као и
безбедније одвијање саобраћаја. Дуж целе деонице
државног пута – насељске магистрале није
дозвољено улично паркирање. Паркирање у
случају потребе мора се формирати као ванулично
уређено паркиралиште.
Пројектанту се оставља могућност да у
оквиру постојеће регулације саобраћајнице и у
складу са осталим условима које пропише
управљач предметног пута врши измене на
уличном профилу у погледу расподеле елемената
попречног профила, са циљем несметаног
одвијања транзитног саобраћаја, као и потреба
локалних корисника.

25. април 2019. године

II – НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ (НС):
ОПШТИНСКИ ПУТ 123-9 (радни назив –
Слатина1, који се налази са југозападне стране у
односу на државни пут односно Мршинци 10, који
се налази са североисточне стране у односу на
државни пут): Ова улица се укршта са трасом
постојећег ДП IIA-179 на стационажама km
37+961,50 (Слатина1 - југозападни крак) и кm 37 +
766,00 (Мршинци 10 - североисточни крак)
Планом је предвиђено задржавање постојећег
пружног прелаза (у нивоу), на стационажи
железничке пруге Km 91 + 763,00. Планом је
предвиђен профил улице Слатина2/Мршинци2,
који оставља могућност да неком будућом
категоризацијом трасу општинског пута 123-9
преузму ове саобраћајнице. На делу предметне
саобраћајнице, укрштај са планираном улицом
Слатина2 планирана је кружна раскрсница, али
она није обавезујућа за пројектанта, који уколико
теренски или други услови налажу може да донесе
одлуку о пројектовању другог типа раскрснице у
оквиру планиране регулације.
ОПШТИНСКИ ПУТ 123-14: Овај општински пут
само једним мањим делом улази у обухват
предметног плана. Планирано је измештање
постојеће раскрснице на државни пут, за око 100
метара у смеру раста стационаже на стационажу
km 37+307,00, где би се створили услови за
формирање четворокраке раскрснице у нивоу.
III – САБИРНЕ УЛИЦЕ (СУ):
Сабирне улице су планиране у профилима
који омогућавају несметано одвијање саобраћаја
како моторног тако и пешачког и дате су табеларно
у табели Т4.1
ПЕШАЧКИ И БИЦИКЛИСТИЧКИ
САОБРАЋАЈ
Пешачки саобраћај
Са циљем побољшања услова за пешачење
на територији обухваћеној Планом, предвиђа се
низ мера, пре свега грађевинских. Предвиђена је
реконструкција и изградња тротоара на читавој
планираној мрежи саобраћајница. Ширина
тротоара би варирала у границама између 1,5 m па
до преко 2 метра. Пешачке површине су
ослобођене од било ког типа паркирања које би
урушавало његову ширину и безбедност. Тамо где
постоје просторне могућности уређење ових
површина подразумева и садњу дрвореда или
формирање друге зелене површине, чији је циљ
привлачење што већег броја потенцијалних
корисника.
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Бициклистички саобраћај
Са циљем искоришћавања погодности које
пружа терен на подручју предметног плана, а
везано за овај вид превоза, предвиђена је изградња
бициклистичке стазе уз Државни пут IIA реда бр.
179. Планирано је да се бициклистичка стаза
оформи као двосмерна, двотрачна и са једне стране
коловоза (зависно од просторних могућности).
Бициклистичка стаза је планирана у складу са
условима управљача предметног пута, а целом
дужином њена ширине се креће око 2,5 метра.
Укупна дужина планиране бициклистичке
стазе износи приближно 840 m.
СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ ПАРКИРАЊЕ
Карактеристике паркирања
На територији обухваћеној предметним
планом паркирање је неуређено, и реализује се
углавном на површинама у уличном профилу.






На локацији насељског гробља (према ДП IIA
179) планиран је одређен простор за јавно
паркиралиште, коме се приступа преко
сервисне саобраћајнице. У зони гробља
планиране су и две ламеле формиране у оквиру
уличног профила (паркиралишта), на које се
приступа директно са јавне саобраћајнице.
Капацитет за формирање паркиралишта у
оквиру уличног профила планиран је и у
планираној улици Мршинци 6 (између улица
Мршинци 8 и Мршинци 10), као и у улицама
Мршинци 1 и Мршинци 8 где се на једном делу
паркирање и сада врши, али на неуређеним
површинама за паркирање.
Формирање уличних паркинг простора
дозвољено је на секундарној уличној мрежи, уз
неопходно проширење које зависи од угла под
којим се паркирање врши. У том случају
пешачке стазе се формирају око планираних
проширења, тако да се не сме угрозити њихов
континуитет. Површине које се ангажују за
ову намену морају бити јавно доступне.
ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Јавни путнички превоз у друмском
саобраћају ће моћи и даље да се одвија постојећом
мрежом – Државним путем/ насељском
магистралом. Дуж ове саобраћајнице се
задржавају приближни положаји фомираних
аутобуских стајалишта, са измештањем једног од
њих, како би се њихов положај ускладио са
условима управљача пута. Сва аутобуска

Страна 315 – Број 6

стајалишта су формирана у оквиру посебних
проширења – аутобуских ниша, такође према
условима управљача пута.
У
јавном
путничком
превозу
у
железничком саобраћају нема промена у односу на
постојеће стање.
САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ
АУТОБУСКА СТАНИЦА
Планом генералне регулације насеља
Мршинци-Слатина планиран је простор за
формирање аутобуске станице. Локација се налази
непосредно уз државни пут, на који би остварила
приступ преко приступне саобраћајнице (радни
назив улица Слатина 2) која везу на државни пут
(насељску магистралу) остварује на стационажи
km 38+474,00. На графичком прилогу, дато је
идејно ситуационо решење, како би се
илустровало једно од могућих решења за
предметну локацију, али оно није обавезујуће за
пројектанта.
НИВОИ УКРШТАЈА
Сви планирани укрштаји су у нивоу, са
применом адекватне хоризонталне, вертикалне и
евентуално светлосне сигнализације.
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ
Димензије елемената попречних профила
су планирани тако да се максимално искористе
постојећи расположиви коридори.
Ширина саобраћајне траке за примарну
мрежу улица је рачуната по обрасцу: ts=250+Vr
/cm/, што за режимску брзину на подручју града
Чачка (и уопште насеља) од 50 km/h износи: ts
=250+50=300 cm.
За секундарну мрежу улица, ширине
саобраћајне траке су мин. дозвољене ts=250 cm с'
обзиром на расположиви коридор. Тротоари су
планирани у свим, на графици приказаним,
улицама и делимично су променљиве ширине где
су то просторна ограничења захтевала.
Осим
државног
пута
и
улице
Слатина2/Мршинци2,
попречни
профили
саобраћајница садрже две саобраћајне траке и два
тротоара чија ширина зависи од ранга улице
(према графичком прилогу). У случајевима
оштрих просторних ограничења и мање дужине
улице, могућа је примена попречног профила са
тротоаром само са једне стране (2х2,5+1,5=6,5 m).
Број саобраћајних трака и садржај
попречног профила је дат у графичком прилогу за
сваку
категорију
саобраћајнице
посебно.
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Распоред и димензије елемената попречног
профила су дати оријентационо и нису за
пројектанте обавезујући, осим регулационе
ширине и броја саобраћајних трака.
Попречни падови у свим улицама су
планирани 2,5% у правцу, максимални попречни
нагиб у кривинама је 7%.
УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП
САОБРАЋАЈНУ МРЕЖУ

НА

ЈАВНУ

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 парцелама у оквиру
породичног становања
Ако се грађевинска парцела не ослања
директно на јавну саобраћајну површину, њена
веза са јавном саобраћајницом се остварује преко
приступног пута минималне ширине 3,5м.
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 2,5 m за
постојећи број парцела.
Минимална ширина приступног пута који
се користи за повезивање две до четири
грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и
дужине до 100 m је 4,5m.
Минимална ширина приступног пута који
се користи за повезивање више од четири
грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и
дужине до 100 m је 5,0 m.
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Ако се приступни пут користи за једну
грађевинску парцелу, може се припојити тој
парцели. Ако се користи за повезивање две или
више
грађевинских
парцела
са
јавном
саобраћајницом, формира се као посебна парцела.
б/ Услови приступа парцелама у оквиру
зона мешовитог становања са централним
функцијама
Приступ грађевинске парцеле јавној
саобраћајној површини могуће је остварити преко
приступног пута минималне ширине 6,5m (5m
коловоз+1,5m тротоар).
Приступни путеви који су реализовани
у ширини ужој од овим планом прописане, а 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.

колске прилазе
раскрснице, на

Постојеће
приступе
грађевинским
парцелама који су остварени преко зелених
површина у оквиру регулације саобраћајнице се
задржавају, уз услов да буду прикључене на
планирану секундарну путну мрежу након њене
реализације.
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
У оквиру подручја обрађеног овим планом
налази се део железничке пруге Број 55 СталаћКраљево-Пожега, деонице Краљево-Чачак у
дужини око L= 688 m, на којој је организован јавни
путнички и теретни саобраћај.
Постојећа траса пруге се, без измена, задржава,
уз неопходну заштиту пружног коридора и
опремање савременом сигналносигурносном и
телекомуникационом опремом.
Стање
колосека
главне
пруге
је
задовољавајуће, али је стање осталих колосека и
колосечних постројења на станичном платоу
железничке
станице
Мршинци
у
незадовољавајућем стању. Исто се односи и на
објекат железничке станице (станичну зграду,
пероне, магацин, тоалет, рампе итд.) који су (осим
стамбеног објекта) већ дужи низ година
напуштени.
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Према условима ЈП Железнице Србије, а на
основу развојних планова „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д., као и према Просторном
плану Републике Србије од 2010. до 2020. године
(„Сл. гласник РС“, број 88/10), у оквиру
предметног плана планира се:
1. Ревитализација и модернизација једноколо–
сечне железничке пруге Сталаћ-КраљевоПожега, са изградњом капацитета за
повезивање значајних корисника железничких
услуга.
2. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
задржава земљиште на којем се налазе
капацитети јавне железничке инфраструктуре,
као и коридоре свих раније укинутих пруга са
циљем обнове уз претходно утврђену
оправданост.
На посматраном подручју налази се и један
пружни прелаз у нивоу (укрштање са општинским
путем ознаке 123-9) на стационажи пруге у Km
91+763,00 који је обезбеђен само вертикалном
путном саобраћајном сигнализацијом. Обавезно је
подићи ниво осиграња на овом прелазу.
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.
2.3.2. Хидротехника
Водоводне инсталације
Насеља Мршинци и Слатина снабдевају се
водом из система Кукићи-Липница- Мршинци
којим газдује ЈКП „Моравац“, а мањи број
корисника снабдева се водом из локалног система
Жаочани и индивидуалних бунара и изворишта.
Са напојног цевовода Ø315 од бунара КББ1,
ка резервоару "Липница" се одваја гравитациони
цевовод Ø150 за Липницу, Кукиће и Мршинце. У
близини државног пута IIА реда бр. 179 се тај
цевовод рачва, па је у обухвату ПГР-а изграђен
водовод ПВЦ 80 до Општинског пута 123-9 и
делимично у трупу пута. Од укрштања тог пута и
ул. Мршинци 5, водоводна цев ПВЦ 50 је
изграђена до ул. Мршинци 2 - ван трупа
саобраћајнице.
Када
се
реализује
друга
фаза
водоснабдевања града Чачка, односно друга фаза
РВС Рзава, тада ће се додатним количинама воде
снабдевати сабирни резервоар Р “Липница” (1000
m3) и изгради магистрални цевовод и потисни
цевовод Ø315mm ка Р “Липница” који се налази
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ван обухвата ПГР створиће се услови за
снабдевање ширег окружења пијаћом водом.
За централни део насеља значајан је
повратни магистрални цевовод од резервоара
Липница ка Горичанима - дуж државног пута из
правца запада до Слатинске реке Ø 250-300 од реке
ка Горичанима Ø 200 - на које се може извршити
прикључење. На магистрални цевовод могу се
повезати корисници јужно од државног пута испод
коте 245мнв, за више делове према Генералном
пројекту водоснабдевања Чачка је предвиђена
бустер станица која ће препумпати воду до
будућег резервоара чији ће положај, запремина и
кота бити одређени и обухваћени накнадним
пројектима.
Целокупна водоводна мрежа на нивоу Плана
организована је тако да је могуће прикључење
свих будућих корисника на нивоу планског
подручја.
Фекална канализација
На
ширем
плану,
прикључивање
домаћинстава целог административног подручја
града Чачка на канализационе системе (max
оптерећења:1200 l/s у дану), моћи ће да се оствари
и кроз организовану мрежу и проширење
капацитета. За секундарни центар, МршинциСлатина, ППГ је предвидео организовано
повезивање више суседних насеља на мања
постројења за пречишћавање отпадних вода пре
испуштања у најближи реципијент. На тај начин је
и формирана мрежа фекалне канализације на
простору ПГР, која се може надградити у
наредном периоду и објединити у јединствен
систем.
ПГР планирано је да комплетно насеље
користи мрежу фекалне канализације пречника
200 / 300 mm која је је заступљена у већини
постојећих и планираних саобраћајница, чији
правци су приказани у графичком прилогу Карта
Хидротехничких
инсталација.
Планом
је
предвиђено да се све употребљене воде прикупе у
зони раскрснице Улица Мршинци 4 и општински
пут број 123-9 одакле би се гравитационо усмериле
цевоводом 400 mm ка постројењу за
пречишћавање и реципијенту - Слатинска река.
Описани потез планиране фекалне канализације
(планирани цевовод 400 mm) може бити место
повезивања са другим постројењима за
пречишћавање употребљених вода уколико се у
наредном периоду определи за обједињавање
ширег подручја од обухвата овог ПГР-а у
јединствен систем за пречишћавање.
До реализације јединствене мреже фекалне
канализације, корисници ће употребљене воде
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прикључивати у индивидуалне водонепропусне
септичке јаме.
Атмосферска канализација
У насељу не постоји изграђена мрежа
атмосферске канализације, па се атмосферске воде
и воде од прања платоа и саобраћајница одводе
отвореним каналима уз саобраћајнице до
најближих реципијената. У деловима улица које на
графичком прилогу немају уцртану атмосферску
канализацију, одводњавање се врши гравитационо
уз ивичњак тротоара до првог сливника или
реципијента.
Планом је предвиђен нивелациони положај
саобраћајница у односу на потоке и планиране
канале
чиме
је
омогућена
евакуација
атмосферских вода у реципијенте – Слатинска
река и Западна Морава.
На делу катастарске парцеле бр. 756 КО
Мршинци планира се прихватна уливна грађевина
за природни ток јаруге који се даље регулише и
отвореним каналом уз Улицу Слатина 2 и
Мршинци 2, прелазећи државни пут, долази до
северног дела плана где кроз постојећи пропуст
пролази испод пруге и уклапа се у већ постојеће
отворене канале у делу КО Мршинци, идући ка
реци З. Морава.
Водотокови
У обухвату плана евидентирани водотокови
су Слатинска река и поток Пуношевац. Предметни
водотокови су нерегулисани и за њих предвиђа
израда ПДР. Планом ће се дати интегрално
решење уз анализу на ширем обухвату до улива у
Западну Мораву.
Поред њих у зони уласка у подручје ПГР-а
општинског пута ознаке 123-9 из правца јужног
дела Слатине постоји водојажа у којој већим
делом године има стално присуство воде која
повремено плави у зони уз железничку пругу, у
североисточном делу плана.
Решење овог проблема је изградња плани–
ране прихватне уливне грађевине за природни ток
јаруге као што је и описано у претходном сегменту
„Атмосферска канализација“.
2.3.3. Електроенергетика
Обе трафостанице (ТС 10/0,4 kV/kV
"Слатина 1", типа ТС кула, инсталисане снаге 400
kVA и ТС 10/0,4 kV/kV "Слатина 2", стубна ТС,
инсталисане снаге 100 kVA) које се налазе унутар
граница плана, могу да претрпе реконструкцију у
циљу укупног побољшања система (повећање
инсталисане снаге и типизација), тако да буду
типске МБТС, препоручене снаге 630 kVA.
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Даљем развоју система допринела би
изградња нових ТС 10/0,4 kV/kV, које би биле
типске БТС, инсталисане снаге 630 kVA или 2x630
KVA, као и изградњa нове кабловске мреже 10 kV
и 1 kV, уз формирање одговарајућих прстенова у
циљу обезбеђења резервног напајања у
случајевима испада. Могућа је изградња нових,
типских трафо-станица 10/0,4 kV/kV (типа БТС).
Уклапања у урбанистичка и саобраћајна
решења своде се на превођење постојеће надземне
мреже називног напона до закључно 35 kV, у
подземну. Трасирање каблова изводити у зонама
тротоара саобраћајница и зелених површина, у
складу
са
прописима
код
укрштања,
приближавања и паралелног вођења са осталом
инфраструктуром и другим објектима, према
решењима датим овим планом.
Могуће је извршити реконструкцију
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 и сл.
Трафостанице 10/0,4 kV/kV, типске 630
kVA (или nx630 kVA), могу се градити на
грађевинским парцелама, уз решавање имовинскоправних односа и обавезно усклађивање траса
енергетских водова са постојећим, или планом
предвиђеним трасама, и користити за напајање
електричном енергијом објеката, како на
предметној парцели, тако и на околним
грађевинским парцелама.
Нисконпонска мрежа треба да претрпи
превођење из надземне у подземну мрежу,
реализацијом прикључака објеката подземним
инсталацијама и уклапањем траса каблова у нова
урбанистичка и саобраћајна решења. У области
јавног осветљења могуће је остварити побољшање
енергетске ефикасности применом савремених
решења, коришћењем светиљки са изворима
светла која дају квалитетну осветљеност,
обезбеђују добру репродукцију боја, а с друге
стране врше уштеду електричне енергије, што се
може остварити и применом неког од система за
даљинско управљање јавним осветљењем.
Инсталације јавног осветљења изводити
према одговарајућим пројектима, коришћењем
стубова за јавно осветљење, или стубова НН
мреже и светиљки са изворима светла, правилно
одабраних на основу светлотехничких захтева,
примењујући мере енергетске ефикасности.
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Стубове постављати у зоне тротоара или зелених
површина, тако да не угрожавају општу
безбедност грађана и безбедност учесника у
саобраћају. Водове изводити у виду подземних
инсталација, трасираних у складу са решењима
датим у графичком прилогу и третирати их као и
остале НН водове. Напајање извршити из
посебних
мерно-разводних
ормана,
ван
трафостаница 10/0,4 kV. Ормани треба да буду
слободностојећи, постављени на одговарајућа
бетонска постоља, са одговарајућом електро и
механичком заштитом.
Побољшање стања са аспекта електроенергетских капацитета може се остварити
изградњом електрана за производњу електричне
енергије, које користе обновљиве изворе енергије.
То су соларне електране, хидро-гео-термалне
електране и електране на био масу.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
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 kV.
Прикључни кабл завршити у тзв. КПК орману на
фасади објекта или на неки други прописани
начин, дат условима испоручиоца ел. енергије.
Траса напојног кабла на јавној површини мора
бити у складу са трасама предвиђеним овим
планом.
Електричне инсталације унутар објекта
пројектовати и извести у складу са прописима и
стандардима из ове области, уз примену свих
потребних заштитних мера.
Код реконструкције НН мреже, односно
"превођења" надземне у подземну мрежу,
потребно је извршити и реконструкцију кућних
прикључака, коришћењем подземних водова и
КПК ормана.
У сваком случају, као уличне мерне и
разводне ормане са изводима за напајање једног
или 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 имовинско-правних односа, на такав
начин 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
грађанa.
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2.3.4. Телекомуникације
Општи циљ у области телекомуникација
(мреже фиксних и мобилних телефонија,
телевизијске и радио мреже и информатички
системи) представља задовољење потреба
корисника за телекомуникационим услугама.
Приближавање испуњењу општег циља
постиже се остварењем посебних циљева:
-

повећање броја корисника широкопојасних
сервиса,
задовољење потреба тзв. "бизнис корисника",
увођење нових телекомуникационих сервиса,
оптимизација постојећих капацитета,
повећање
квалитета
телекомуникационе
мреже и пружања услуга корисницима.

Током дигитализације мреже, која је
реализована заменом превазиђених аналогних,
новим
дигиталним
технологијама,
у
телекомуникационом центру "Чачак" постављена
је дигитална централа типа EWSD, као матична
централа (host), а подручје је покривено удаљеним
степенима
(RDLU),
повезаним
оптичким
кабловима на матичну централу. На тај начин
омогућено је да, без обзира где су повезани, сви
корисници имају исти број и квалитет услуга
говорних сервиса.
На овом подручју постоји једна телефонска
централа АТЦ "Слатина", која тренутно
задовољава потребе корисника на постојећем
технолошком нивоу.
Тежи се повећању пропусног опсега
постојећих каблова са бакарним проводницима и
пружању широкопојасног сервиса корисницима
коришћењем различитих типова приступних
уређаја, мултисервисних приступних платформи
(MSAN) и приступних мултиплексера дигиталних
претплатничких линија (DSLAM). Децентрализа–
ција се реализује скраћењем дужине претплат–
ничке петље бакарне мреже применом IPAN и
MIPAN уређаја и оптичке приступне мреже до
бизнис корисника.
Задовољење потреба корисника за новим
сервисима, као циљ који се може реализовати
преласком на мреже наредних генерација (MNG),
представља пружање услуга говорних сервиса
преко аналогних и ISDN прикључака, али и
мултимедијалних сервиса и апликација:
-

говорни сервиси преко аналогних и ISDN
прикључака;
сервиси за податке преко широкопојасног
Интернет приступа (брзи приступ Интернету);
сервиси интелигентне мреже (IN);
изнајмљене дигиталне линије различитих
протока;

Страна 320 – Број 6
-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

IP телефонски сервис (VOIP);
симетрични сервиси базирани на SHDSL, ATM
и VDSL технологији;
виртуелне приватне мреже на L2 нивоу (L2
VPN);
виртуелне приватне мреже на L3 нивоу (L3
VPN);
интегрисани пренос говора, података и видео
сигнала (triple play);
видео сервиси на захтев;
IP Centrex;
остали сервиси.

За реализацију ових сервиса, до
претплатничких терминалних уређаја или
локалних рачунарских мрежа треба да допре
приступна ТК мрежа, која може бити реализована
на разне начине, коришћењем разних видова
преноса.
Планирана је изградња телекомуникационе
инфраструктуре, у виду подземних инсталација,
трасираних у зеленим површинама или
тротоарима сваке од постојећих и новопланираних
саобраћајница на подручју овог плана.
Подручје овог плана тренутно својим
мрежама "покривају" три оператера мобилне
телефоније, својим базним станицама, антенским
системима и радио-релејним правцима, од којих се
ниједан не налази унутар граница овог плана. У
технолошком смислу заступљене су GSM и UMTS
базне станице са одговарајућим антенским
системима. Подела се врши на унутрашње и
спољашње микро и макро базне станице. Обе врсте
базних станица могу бити кабинети за унутрашњу
или спољашњу монтажу и на основу тога су indoor
или outdoor типа. Осим њих, постоје и радиорелејне станице са одређеним радио-релејним
правцима. За неометано функционисање радиорелејне везе обезбеђују се коридори радиорелејних праваца у виду правог цилиндра
полупречника II Frenel-ове зоне.
На подручју овог плана могућа је изградња
базних станица мобилне телефоније са
припадајућим антенскм системима, као и
формирање радио-релејних праваца.
ТВ и радио мреже представљене су
емитерима и дистрибутерима телевизијског и
радио програма, са својим станицама и антенским
системима. Подручје овог плана "покривено" је
телевизијским и радио сигналима постојећих
емитера програма (јавни сервис, емитери програма
са тзв. националном покривеношћу, регионални
емитер, локални емитер и емитери која припадају
групи осталих емитера) са антенским системима,
као и сигналима дистрибутера телевизијског
програма (тзв. кабловска телевизија).
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У информатичком смислу (Интернет мрежа)
примењене технологије су: "ADSL", тзв.
кабловски интернет, бежични интернет и у новије
време присутан мобилни интернет. Интернет
ресурси се у последње време користе и за пренос
података у виду говорне комуникације што је
омогућио развој тзв. “VOIP” телефоније.
Развоју телекомуникационе инфраструктуре
на подручју овог плана допринела би изградња
телекомуникационих
објеката
свих
врста
(телефонске централе, комутациони чворови,
базне станице мобилне телефоније, антенски
стубови, радио и ТВ стнице, информатички
системи),
односно
објеката
за
смештај
телекомуникационе опреме, као и инсталација,
које се могу изводити као подземне инсталације,
трасиране у складу са решењима из овог плана
(тротоари саобраћајница, слободне површине,
пешачке стазе, бициклистичке стазе, паркинг
површине и изузетно саобраћајнице). Тежи се
формирању јединствене трасе свих ТК водова. За
све врсте линијских ТК инсталација важе исти
прописи код постављања инсталација као за
инсталације фиксне телефоније.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Прикључке новопланираних објеката на
телекомуникациону инфраструктуру вршити у
складу са одговарајућим условима надлежних
оператера, обавезно подземним водовима са неког
од прикључних места, или директно са извода
надлежне централе. Прикључни кабл завршити у
тзв. концентрационом орману на фасади или
унутар објекта на погодном месту, или на неки
други прописани начин, дат условима вршиоца
телекомуникационих услуга. Траса напојног кабла
на јавној површини мора бити у складу са трасама
предвиђеним овим планом.
Као уличне разводне ормане са изводима за
прикључење више објеката,
користити
одговарајуће атестиране слободностојеће ормане,
постављене на бетонске темеље. Ове ормане
постављати по тротоарима, зеленим површинама,
другим јавним површинама, или грађевинским
парцелама уз решавање имовинско-правних
односа, тако да буду уклопљени у амбијент,
односно да буду неупадљиви како бојом, тако и
димензијама, као и да не угрожавају безбедност
пешака и других учесника у саобраћају и општу
безбедност грађана.
2.3.5. Термотехника
На предметном простору изграђена je
мрежа дистрибутивног гасовода и то уз саму
коловозну конструкцију Државног пута IIA реда
179, дуж општинских путева 123-9 и 123-14 и у
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јужним делом пружног колосека Чачак-Краљево
са делом крака који прелази управно пругу и спаја
се са општинским путем 123-9.



енергетска санација зграда и увођење ОИЕ у
сектору зградарства (углавном у јавном
сектору),

Нове трасе гасовода планирати у делу
тротоара јавних саобраћајница.



При избору трасе планираног гасовода мора се
осигурати безбедан рад гасовода, као и заштита
људи и имовине, тј. спречити могућност штетних
утицаја околине на гасовод и гасовода на околину.

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,

Бољи услови подразумевају и боље услове
комфора у смислу грејања објеката, а то се може
постићи:



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.





енергетском санацијом објекта у смислу
побољшања спољњег омотача објекта,
прикључком на дистрибутивну гасну мрежу,
применом уређаја за загревање објекта са
високим степеном искоришћења,
применом обновљивих извора енергије.

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
енергија, биогас, геотермална енергија, и др.
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,

2.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
2.4.1

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Заштита природних добара
Према условима датим од Завода за заштиту
природе Србије, увидом у Централни регистар
заштићених природних добара и документацију
Завода, констатовано је да у обухвату ПГР нема
заштићених природних добара нити добара која су
евидентирана за заштиту. Дефинисане мере
заштите одређене су на основу Закона о заштити
природе („Сл. гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003,
61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012,
83/2015, 112/2015, 50/2016 и 61/2017).
2.4.2 ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ
НАСЛЕЂА
Заштита непокретних културних добара
На основу Елабората заштите и
ревитализације
културног
наслеђа
на
територији града Чачка (Завод за заштиту
споменика
културе
из
Краљева)
према
резултатима
истраживања
на
терену
и
документацији, у обухвату плана не налазе се
заштићени, евидентирани, нити објекти који
уживају претходну заштиту по Закону о
културним добрима („Службени гласник РС“ број
71/94).
Заштита археолошких налазишта
У обухвату плана нема заштићених
археолошких налазишта. Уколико се на простору
плана нађу потенцијални археолошки локалитети,
културни слојеви праисторије, античког доба и
средњег века... обавеза инвеститора је да
пронађене материјалне остатке грађевина и сл.
пријави и обавести овлашћене и надлежне
установе (Народни музеј, Завод за заштиту
споменика културе, Археолошки институт и др.)
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2.4.3 ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У погледу мера заштите и унапређења
животне средине, Планом генералне регулације
спроводе се смернице ППГ Чачак („Сл. лист града
Чачка“ број 17/2010), а пре свега смернице за
услове заштите животне средине у појединим
областима као што су саобраћај, грађевинско
земљиште, водопривреда, комунална инфрастр–
уктура и др.
На подручју обухваћеног планом не могу се
лоцирати делатности које својим радом могу
погоршати
квалитет
животне
средине.
Потенцијални загађивачи треба да емисије
загађујућих материја сведу у прописане оквире
одговарајућим техничко-технолошким и другим
мерама. Потребно је обезбедити праћење
показатеља који су од утицаја на стање средине и
контролу свих активности у оквиру појединих
комплекса.










Управљање комуналним отпадом
Мере заштите животне средине и организацију
управљања отпадом спроводити као део
мониторинга за цело насеље.
Према ППГ Чачка у секундарним центрима,
као што су насеља Мршинци и Слатина,
планирано је организовано прикупљање отпада и
привремено складиштење на урбанистичкој
подцелини
3.4.2.
рециклажно
острво.
Прикупљени отпад ће се даље транспортовати у
Трансфер станицу Чачак а даље у Регионалну
депонију Дубоко у Ужицу.
Локални план управљања отпадом, донет
12.02.2011. год. („Сл. лист града Чачка“ бр.
2/2011), представља документ којим се организује
процес управљања отпадом до 2020. године.
2.4.4 ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА, ПОЖАРА, ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ
РАЗАРАЊА
КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА
Мере заштите од елементарних и других
већих непогода, и просторно-плански услови од
интереса за одбрану земље обрађују се у складу
са:




Законом о одбрани („Сл. гласник РС“ број
45/91, 58/91, 53/93, 67/93, 48/94)
Законом о заштити од пожара („Сл. лист РС“
број 37/88) и („Сл. гласник РС“ број 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005 и 111/2009)
Законом
о
експлозивним
материјама,
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запаљивим течностима и гасовима („Сл.
гласник СРС“ број 44/77)
Правилник о изградњи станица за снабдевање
горивом моторних возила и о ускладишта–
вању и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“
број 27/71)
Правилником о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл.
лист СФРЈ“ број 39/91)
Правилником о техничким нормативима за
заштиту складишта од пожара и експлозије
(„Сл. лист СФРЈ“ број 24/87)
Правилником о техничким нормативима за
електричне инсталације ниског напона („Сл.
лист СФРЈ“ број 53/88 и „Сл. лист СРЈ“ број
28/95)
Правилником о техничким нормативима за
заштиту објекта од атмосферског пражњења
(„Сл. лист СРЈ“ број 11/96)
Правилником о техничким нормативима за
приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини
објеката повећаног ризика од пожара („Сл.
лист СРЈ“ број 8/95)
Правилником о Изменама и допунама
Правилника о техничким нормативима за
изградњу објеката у сеизмичким подручјима
(„Сл. лист СФРЈ“ број 31/81, 49/82, 29/83,
55/83, 21/88, 52/90)

Мере заштите од пожара прописане су у
складу са условима добијеним од МУП–а
Секретаријат у Чачку.
Услови заштите од елементарних непогода
уграђени су у планирану намену и дугорочну
концепцију развоја насеља. Планирана заштита
односи се на следеће:
Земљотреси
Као показатељ сеизмичности терена узима
се податак са опште карте СР Србије. На основу
сеизмичких активности и сеизмотектонских
својстава терена може се рећи да простор града
Чачка спада у сеизмички угрожена подручја.
Према Просторном плану града Чачка на
Рефералној карти бр. 4, Заштита животне средине,
природних и културних вредности и туризам, на
основу сеизмичке активности, конфигурације
површинских маса, рељефа терена, подручје плана
припада зони од 7º МЦС.
На основу целокупног сагледавања извршена је
сеизмичка рејонизација терена и на предметном
подручју које је обухваћено планом издвојене су
зоне VII, VII+ и VIII-ог степена Меркали-КанкалиЗибергове скале (МКС).


Зона VII0 степени КС=0,025
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Зона VII+ степени КС=0,030
Зона VIII-ог степена Кс=0,05

Основна мера зештите од земљотреса представља
примену принципа сеизмичког пројектовања
објеката, односно примену сигурносних стандарда
и техничких прописа заштите при изградњи у
сеизмичким подручјима.
Урбанистичке мере заштите, којима се
непосредно утиче на смањење повредљивости
територије уграђене су у планско решење, при
чему је планирано да површине на слободном
простору могу да се користе у случају земљотреса
као безбедне зоне за евакуацију, склањање и
збрињавање становништва
Поплаве
Заштита од поплава, на територији
обухваћеној планским документом, као део
територије који припада Просторном плану града
Чачка, биће остварена путем пасивне одбране,
одржавањем постојећих брана на реци Западној
Морави, који знатно утичу на смањење ризика од
поплава, јер смањују врх поплавног таласа као и
изградња и завршетак планираних линијских
заштитних објеката.
Ради потребе за детаљним подацима град
Чачак је урадио документ: „Студија и план
заштите од поплава територијалне јединице
локалне самоуправе града Чачка“ („Ехтинг“ Београд, 2012. год.), као и „Локални оперативни
план за воде другог реда на територији града
Чачка“ (ВДП „Морава“ – Чачак, 2015. год.).
Првим
документом
су
обрађене
категорије: становништво, привреда, инфраструк–
тура, животна средина и културно наслеђе –
срачунати ризици од поплава, како за појединачне
категорије, тако и збирно. Прелиминарна процена
ризика од поплава заснива се на картама
угрожености
од
поплава
које
садрже
информације о границама плавног подручја,
котама нивоа, дубини воде, а по потреби, брзинама
и протоцима. Карте ризика од поплава садрже
податке о могућим штетним последицама поплава
на здравље људи, животну средину, културно
наслеђе,
привредну
активност
и
друге
информације од значаја за управљање ризиком од
поплава.
Другим документом дефинисане су неке од
законских смерница (критеријум за проглашење
одбране од поплава; руковођење одбраном од
поплава; списак надлежних субјеката и њихових
овлашћења; предлог расположиве механиза–
ције...). Такође су конкретно дефинисане критичне
деонице и објекти на којима може доћи до
изливања. Под критичним објектима сматрају се:
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пропусти са смањеном или недовољном
пропусном моћи и објекти у кориту водотока који
смањују пропусност корита. Под критичним
деоницама сматрају се: деонице на којима не
постоји потребан протицајни профил деонице са
малим коритом, деонице са смањеним протицајем
услед обраслости и неодржавања итд.
Пожари
За основне мере заштите од пожара на
подручју Плана генералне регулације планирана је
локација за потребе службе за спасавање и
противпожарну заштиту. Служба би као
опремљена и организована јединица радила у
складу са плановима Ватрогасног дома града
Чачка. За ефикасно деловање потребно је
осавременити постојећу структуру и организацију.
У структури насеља зелене површине и
водотокови имају врло значајну улогу задржавања
појавних пожара.
У мере противпожарне заштите спадају
удаљење објеката један од другог. Међупростори
између њих представљају противпожарне
преграде
и од њих директно зависи
противпожарна повредивост на посматраној
урбанистичкој површини.
Природним
препрекама
путевима,
дрвећем, постиже се значајна одбрамбена заштита
у преношењу пожара.
Домаћинства треба да имају више
приступних праваца које ће ватрогасним
јединицама омогућити улазак на парцелу и
долазак до објекта.
Угроженост простора у границама плана
од пожара отклониће се изградњом објеката у
складу са њиховом наменом, грађењем
саобраћајница оптимално димензионисаним у
односу на ранг саобраћајнице и процењеним
интезитетом саобраћаја - обезбеђењем адекватног
колског приступа.
Ветар
Подручје града Чачка се налази под
утицајем ветрова из северног и северозападног
правца (учесталост 84% и 82%). Највећу средњу
годишњу брзину имају северни и југоисточни
ветар од 2,3 m/s и 2,2 m/s.
Заштиту од могућих олујних ветрова
спровести:
- реализацијом планиране намене простора - при
пројектовању објеката обезбедити заштиту од
ових утицаја.
Општу ветрозаштитну функцију могу
имати линеарно зеленило дуж путева.
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Заштита од ратних разарања
Предложеним решењима намене простора,
инфраструктурних система и заштите животне
средине, као и мерама и условима, овај план је
обезбедио подлогу за уређивање насеља у
условима мира и рата. Обезбеђење реализације
специфичних захтева одвијаће се по посебним
програмима.
2.4.5 УСЛОВИ
ПРИСТУПАЧНОСТИ
ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Приликом планирања и пројектовања
површина и објеката јавне намене (тротоари и
пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи,
стајалишта јавног превоза и др.) морају се
обезбедити услови приступачности особама са
посебним
потребама
(деци,
старим,
хендикепираним и инвалидним особама) у складу
са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Сл. гласник РС“ бр. 22/2015) као и осталим
важећим прописима, нормативима и стандардима
који регулишу ову област.
2.4.6 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Под појмом енергетске ефикасности
подразумева се скуп мера које се предузимају у
циљу смањења потрошње енергије, а које при томе
не нарушавају услове рада и живљења. Дакле, циљ
је свести потрошњу енергије на минимум, а
задржати или повећати ниво удобности и комфора.
Овде је битно направити разлику између
енергетске ефикасности и штедње енергије.
Наиме, штедња енергије увек подразумева
одређена одрицања, док ефикасна употреба
енергије води ка повећању квалитета живота.
Енергетска ефикасност подразумева и
обезбеђење одрживе градње применом техничких
мера, стандарда и услова пројектовања, планирања
и изградње објеката. Приоритет је рационална
употреба квалитетних енергената и повећање
енергетске ефикасности у производњи и
коришћењу енергије од крајњих корисника услуга.
Ова својства се утврђују издавањем
сертификата о енергетским својствима који чини
саставни део техничке документације која се
прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
За
постизање енергетске
неопходно је следеће:
o

ефикасности

изградња нових и реконструкција постојећих
грађевинских
објеката
уз
поштовање
принципа енергетске ефикасности;
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o

увођење одговарајућих регулаторних и
подстицајних
мера
за
стимулисање
привредних субјеката и становништва да
примењују мере енергетске ефикасности;

o

развој гасоводне мреже која ће омогућити
супституцију коришћења електричне енергије
и класичних фосилних енергената;

o

утврђивање ефеката мера које се спроводе у
погледу рационалне потрошње енергије.

o

развој
инфраструктурне
и
комуналне
опремљености насеља у складу са мерама
заштите животне средине и унапређења стања,

o

коришћење обновљивих извора енергије са
акцентом на соларној енергији и коришћењу
топлотних пумпи у циљу прозводње топлотне
енергије за загревање простора и воде у
домаћинствима
(примена
топлотних
пријемника сунчеве енергије),

o

унапређење знања и способности и повећање
свести крајњег корисника у стамбеном и
терцијарном сектору,

o

подршка локалне управе.

Унапређење
енергетске
ефикасности
постојећих објеката на подручју Плана постићи ће
се економичним мерама за штедњу енергије у
постојећим објектима, које обухватају унапређење
енергетске ефикасности:
- омотача објекта (постављање или побољшање
термичке изолације зидова и замена прозора),
- инсталација за грејање, и
- унутрашњег осветљења (коришћење штедљивих
сијалица у домаћинствима и пословним објектима)
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правилима грађења уређују се дозвољене
претежне и пратеће намене, минимална величина
парцеле, максимални индекс изграђености или
искоришћености, постављање објекта у односу на
регулациону линију и у односу на границе
грађевинске парцеле, међусобна удаљеност
објекта, висина или спратност објекта, изградња
других објеката на истој грађевинској парцели,
постављање ограде, начин обезбеђивања приступа
парцели, паркирање и гаражирање и др.
Правила грађења представљају скуп
међусобно зависних правила за изградњу објеката
на појединачним грађевинским парцелама, дата по
претежним наменама по зонама, целинама и
подцелинама из Плана генералне регулације.
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Општа правила парцелације
Општа правила парцелације су елементи за
одређивање величине, облика и површине
грађевинске парцеле која се формира.
Грађевинска парцела (планирана и
постојећа) има површину и облик који омогућавају
изградњу објекта у складу са решењима из
планског документа, као и са правилима грађења и
техничким прописима.
Свака грађевинска парцела мора имати
излаз на јавну површину односно улицу,
непосредно или преко приступног пута.
Грађевинска парцела може се укрупнити
препарцелацијом и може се делити парцелацијом
до минимума утврђеног планом за одговарајућу
намену и урбанистичку целину, односно
подцелину, за шта је потребна израда пројекта
парцелације, односно пројекта препарцелације.
Исправка границе суседних катастарских
парцела, спајање суседних катастарских парцела
истог власника, као и спајање суседних парцела на
којима је исто лице власник или дугорочни
закупац на основу ранијих прописа, врши се на
основу елабората геодетских радова. Приликом
исправке границе суседних парцела мора се
поштовати правило да катастарска парцела у
јавној својини која се припаја суседној парцели не
испуњава услове за посебну грађевинску парцелу,
као и да је мање површине од парцеле којој се
припаја.
Услови и начин обезбеђивања приступа
парцели
Приступ парцели по правилу треба да буде
са јавног пута – улице, и то када парцела најмање
једном својом страном директно излази на јавну
површину, или индиректном везом са јавним
путем, преко приватног пролаза.
Свака грађевинска парцела може имати
један колски приступ. Изузетно се могу дозволити
два колска приступа, уколико се парцела налази на
углу две улице и приступ је могуће стварити из обе
улице, тако да прикључак не ремети услове
прикључења других парцела и не утиче на
безбедност саобраћаја, уз прибављање услова
надлежног предузећа. Ширина приватног пролаза
преко кога се обезбеђује приступ јавном путу – је
дефинисана у условима прикључења на
саобраћајну мрежу.
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Услови и начин обезбеђења простора за
паркирање возила
Паркирање возила решавати у оквиру
сопствене парцеле, изван површине јавног пута,
(изградњом паркинга или гаража).
Паркинге
за
транспортна
предвидети у оквиру парцеле.

возила

Паркирање у радној зони се планира у
оквиру припадајућих парцела.
Услови приступачности особама са посебним
потребама
Приликом
пројектовања
објеката
придржавати се услова из Правилника о
техничким стандардима планирања, пројектовања
и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.
гласник РС“ бр. 22/2015).
Положај објеката на парцели - хоризонтална
регулација
Положај објекта на парцели дефинише се:
-

грађевинском линијом у односу на
регулациону линију,
удаљеношћу у односу на границу суседне
парцеле и објеката на њој,
удаљеношћу у односу на друге објекте на
парцели

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена:
-

изградња нових објеката
доградња постојећих објеката

Положај објеката одређен је грађевинском
линијом која је дефинисана у односу на
регулациону линију (Графички прилог „Карта
урбанистичке регулације“).




Грађевинска линија може да се поклапа са
регулационом линијом на грађевинској
парцели или се налази на одређеном растојању
које је дефинисано на графичком прилогу
Карта урбанистичке регулације.
За објекте који имају индиректну везу са
јавним путем преко приватног пролаза
грађевинска линија се утврђује у односу на
границу приватног пролаза. Удаљеност од
границе пролаза усклађује се претежном
удаљеношћу грађевинске линије у тој
урбанистичкој зони и не може износити мање
од 3,0 м.

Подземна грађевинска линија може се
утврдити и у појасу између регулационе и
грађевинске линије, као и у унутрашњем
дворишту изван габарита објекта, ако то не
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представља сметњу у функционисању објекта или
инфраструктурне и саобраћајне мреже.
Индекси
Индекс заузетости
Индекс заузетости парцеле представља
однос габарита хоризонталне пројекције објекта и
укупне површине грађевинске парцеле, изражен у
процентима. У габарит објекта спадају сви испади,
еркери, препусти на објектима.
Типологија изградње објеката
Објекти могу бити грађени као:
- слободностојећи - објекат не додирује ни једну
линију грађевинске парцеле
- у непрекинутом низу - објекат на парцели
додирује обе бочне линије грађевинске парцеле;
- у прекинутом низу - објекат додирује само једну
бочну линију грађевинске парцеле.
Кота приземља нових објеката
Кота приземља објеката одређује се у
односу на коту нивелете јавног или приступног
пута. Кота приземља објеката на равном терену не
може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута, односно треба да је у односу на
коту нивелете јавног или приступног пута виша за
минимално 0,15 м а највише 1,20 м.
За објекте који имају индиректну везу са
јавним путем преко приватног пролаза, кота
приземља утврђује се у односу на коту пролаза а
у складу са горе наведеним параметрима.
Грађевински елементи објеката
Грађевински елементи на нивоу приземља
могу прећи грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта
до хоризонталне пројекције испада), и то:






излози локала - 0,30 m, по целој висини, када
најмања ширина тротоара износи 3,00 m, а
испод те ширине тротоара није дозвољена
изградња испада излога локала у приземљу;
транспарентне
браварске
конзолне
надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 m
по целој ширини објекта са висином изнад 3,00
m;
платнене
надстрешнице
са
масивном
браварском конструкцијом - 1,00 m од објекта
на висини изнад 3,00 m, конзолне рекламе 1,20 m на висини изнад 3,00 m.

Грађевински елементи испод коте тротоара
- подрумске етаже - могу прећи грађевинску,
односно регулациону линију (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:





25. април 2019. године

стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до
дубине од 2,60 m испод површине тротоара, а
испод те дубине - 0,50 m;
шахтови подрумских просторија до нивоа коте
тротоара - 1,00 m.
стопе темеља не могу прелазити границу
суседне парцеле, осим уз сагласност власника
или корисника парцеле.
Заштита суседних објеката

На
грађевинским
парцелама
није
дозвољена било каква изградња која би могла
угрозити објекте на суседним парцелама и њихову
функцију. Приликом изградње нових објеката
водити рачуна о заштити суседних објеката у
конструктивном смислу и у смислу не угрожавања
услова живљења на суседним и парцелама у
окружењу.
Код грађења објеката на граници
катастарске парцеле према суседу водити рачуна
да се објектом или неким његовим елементом
(испадом, стрехом и сл) не угрози ваздушни,
односно подземни простор суседне парцеле.
Приликом формирања градилишта и
изградње потребно је обезбедити све објекте на
парцели као и суседне објекте у погледу статичке
стабилности.
Oдвођење атмосферских вода са површина
крова решити тако да се вода спроводи у
сопствено двориште, односно усмери на уличну
канализацију.
Површинске воде са једне грађевинске
парцеле не могу се усмерити према другој
парцели, већ се исте морају прикупљати у
сопственом дворишту, односно усмерити на
уличну канализацију.
Ограђивање парцела по појединим зонама







Грађевинске парцеле могу се ограђивати
зиданом или транспарентном оградом до
висине од 1,60 m.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на
регулациону линију тако да ограда, стубови
ограде и капије буду на грађевинској парцели
која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између парцела
подиже се до висине 1,60 m уз сагласност
суседа, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се
ограђивати живом зеленом оградом која се
сади у осовини границе грађевинске парцеле
или транспарентном оградом до висине од
1,60m, која се поставља према катастарском
плану и операту, тако да стубови ограде буду
на земљишту власника ограде.
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Врата и капије на уличној огради не могу се
отварати ван регулационе линије.
У зонама вишепородичне изградње парцеле се
по правилу не ограђују.
Грађевинске парцеле на којима се налазе
објекти који представљају непосредну
опасност по живот људи, као и грађевинске
парцеле специфичне намене, ограђују се на
начин који одреди надлежни орган.
Грађевинске парцеле на којима се налазе
индустријски објекти и остали радни и
пословни
објекти
индустријских
зона
(складишта, радионице и сл.) могу се
ограђивати и зиданом оградом висине до 2,20
m.
Одлагање отпада

Одлагање отпада врши се у одговарајуће
посуде у сопственом дворишту за породичне
стамбене објекте, односно у контејнере смештене
на погодним локацијама у склопу парцеле или у
одговарајућим просторијама у објекту за
вишепородичне и пословне објекте, а у складу са
прописима за објекте одређене намене.

o

o

o

o

Одлагање комуналног кућног отпада за
вишепородичне зграде решавати у оквиру парцеле
у складу са важећим стандардима.
Са парцела на којима је планирана
изградња или су изграђени пословни и производни
објекти потребно је предвидети и уредити место за
одлагање комуналног отпада. За смештај
контејнера потребно је осигурати посебан простор
ограђен зеленилом. Одлагање других врста отпада
потребно је уредити у складу са законским
прописима, зависно од врсте отпада. У зависности
од врсте производње, односно врсте и карактера
отпада, отпадни производни продукти се одлажу
на прописану локацију и на прописани начин, у
складу са врстом отпада.

o

o

У склопу општих правила грађења
неопходно је испоштовати и следећа правила:
o

o

o
o

Приликом пројектовања придржавати се
важећих прописа за пројектовање објеката и
прописа за стабилност. Фундирање објеката
вршити након прибављања података о
геоморфолошким карактеристикама земљиш–
та.
Стамбени простор – стамбену јединицу са
помоћним и пратећим просторима у оквиру
породичног и вишепородичног објекта
организовати према функцији и важећим
нормативима.
Светла висина стамбених просторија не може
бити мања од 2.6 м.
Пословни и производни простори у склопу
стамбених објеката и објеката других намена,

o

o

o
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односно пословни и производни објекти,
треба да су изграђени према функционалним,
санитарним, техничко-технолошким и другим
условима у зависности од врсте радне или
производне делатности, односно према
важећим прописима за одређену намену или
делатност.
Стандардна светла висина пословних, радних
просторија не може бити мања од 3.0м,
односно треба да је у складу са прописима за
обављање одређене врсте делатности.
Делатности код којих је повећана емисија буке
се не могу обављати у зонама становања, као
и у граничном појасу на удаљености мањој од
30м од првих објеката становања.
Објекти свих врста и намена треба да су
функционални, статички стабилни, хидро и
термички прописно изоловани и опремљени
свим савременим инсталацијама у складу са
важећим 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, имајући у
виду да се гради на подручју које према
интензитету земљотреса спада у VII, VII+ и
VIII степен Меркали-Канкали- Зибергове
скале (МЦС).
На подручју плана из кога се директно издаје
информација о локацији постојеће објекте
могуће је реконструисати, адаптирати и
санирати у постојећим габаритима до
привођења простора планираној намени, ако
посебним правилима грађења није другачије
прописано.
На објектима који се у складу са постојећим
начином постављања објеката у зони, блоку,
граде на граници бочне грађевинске парцеле,
или интерполитрају између обе бочне
грађевинске парцеле, не могу се на забатним
зидовима планирати отвори.
На објектима који се уграђују између и до
граница обе бочне грађевинске парцеле на
којима су постојећи објекти постављени на
заједничкој граници парцела, могу се за
потребе осветљења и вентилације споредних,
односно и радних просторија извести
светларници, на рачун габарита планираног
објекта.
Код грађења објеката на међи водити рачуна
да се објектом или неким његовим елементом
– (испадом и другим) не угрози ваздушни,
односно подземни простор суседне парцеле.
Кровне равни свих објеката у погледу нагиба
кровних равни решити тако да се одвођење
атмосферских вода са површина крова
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спроводи 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 на нивоу блока, површинске воде са
парцеле одводе се слободним падом према
риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима)
са најмањим падом од 1,5%.
Изграђене саобраћајне површине, приступне
пешачке стазе објектима на парцели, рампе
гаража у приземљу и помоћних и радних
просторија којима се савладава висинска
разлика изнад коте терена, колске приступне
путеве дворишту и манипулативне дворишне
платое, треба извести са падом оријентисано
према улици, евентуално делом према
зеленим површинама на парцели (врт, башта и
слично).
Одвођење
површинских
вода
са
манипулативних и паркинг површина
планираних у дворишном делу парцеле, чија
површина прелази 200 м2, условљено је
затвореном
канализационом
мрежом
прикљученом на уличну канализацију.
Одвођење површинских вода са рампе
изведене за већи број гаража планираних у
сутерну објекта (вишепородични, пословни
објекти
и
др.)
обавезно
решавати
канализационом мрежом прикљученом на
уличну канализацију.
Саобраћајне површине – приступни путеви,
платои треба да су изведени са савременим
коловозним застором: бетон, асфалт бетон и
поплочање разним типским елементима.
Јавни простор улице се не може користити за
обављање делатности (складиштење матери–
јала и сл.) нити за паркирање тешких возила и
машина, већ се у ту сврху мора организовати
и уредити простор у оквиру парцеле уколико
за то постоје просторни услови и не ремете се
створени услови живљења у ширем окружењу.

3.2. ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО
ДОНОСИ ПДР СА СМЕРНИЦАМА ЗА
ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
Зона предвиђена за разраду планом детаљне
регулације за потребе регулисања Слатинске реке
радиће се у обухвату од око 11,22 ха.
Одлуком о изради плана детаљне регулације
биће дат предлог и прелиминарне границе
планског документа на простору КО Мршинци и
КО Слатина и допуњен простором суседних КО
према потреби. Граница плана детаљне регулације

биће тачно
документа.
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дефинисана

Нацртом

планског

3.2.1. Смернице за израду ПДР
1.
План детаљне регулације - део тока
„Слатинске реке“ са притоком (поток
Пуношевац)“
Зона предвиђена за разраду планом детаљне
регулације за потребе регулисања Слатинске реке
заузима површину од око 11,22 ха. Простор за који
је предвиђена израда План детаљне регулације
налази се у западном делу обухвата ПГР.
Обухваћен је простор Слатинске реке и
притоке Пуношевац у КО Мршинци и КО
Слатина, чиме се формира коридор од око 50-60м
за потребе регулације реке као десне притоке
Западној Морави. Ради јединственог приступа
изради ПГР потребно је сагледати водоток у
целини, простор граничних КО и размотрити фазе
реализације до улива у Западну Мораву.
При изради
дефинисати:









плана

детаљне

регулације

концепцију уређења простора и регулацију
Слатинске реке и притоке потока Пуношевац,
регулацију реке радити у функцији заштите
обала.
обезбедити приступ регулисаном кориту ради
интервенција и других врста коришћења,
концепцију уређења простора реке са
карактеристичним зонама и целинама,
поштовање саобраћајне мреже и укрштаја са
државним путем и пругом у односу на
саобраћајно решење планирано ПГР,
дефинисати мреже и објекте инфраструктуре и
појас
зеленила
са
нивелационим
и
регулационим решењима,
обједињење подручја са простором суседних
(граничних) КО ради јединствених решења у
ПДР,
и друге елементе значајне за спровођење
плана.

3.3.
ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА,
ОДНОСНО УРБАНИСТИЧКО
АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА,
ПРОЈЕКТА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
ИСПРАВКА ГРАНИЦА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ
Планом генералне регулације „за делове
насељених места Мршинци и Слатина–
секундарни центар“ је према исказаној потреби,
специфичностима, намени и условима планског
уређења и грађења одређених просторних целина,
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локација и парцела, утврђена обавеза разраде
просторно-планског решења Урбанистичким
пројектом.

приказане на графичком прилогу - “Карта
урбанистичке регулације и површина јавне
намене”.

Израда Урбанистичког пројекта за потребе
спровођења планских решења и поставки ПГР-е је
предвиђена за следеће просторе:

Планом је одређена и дефинисана
регулациона линија, као линија која раздваја
површину јавне намене од површина осталих
намена и као линија која раздваја површине јавних
намена међусобно.

1.
2.
3.
4.

за урбанистичку целину 1.1 – комплекс Дома
културе (ознака ДК)
за урбанистичку целину 1.4 – полицијска и
ватрогасна станица
за урбанистичку целину 1.8 - микропијаца
за урбанистичку целину 3.4 – Гробље
(подцелине 3.4.1 и 3.4.2)

Границе урбанистичких пројеката дефиниса–
не су на графичком прилогу „Карта Спровођења“.
На графичком прилогу „Карта спровођења
ПГР-а са зонама и целинама за даљу разраду“ дат
је приказ подручја одређених за обавезну разраду
Урбанистичким
пројектом.
Урбанистички
пројекти се израђују у складу са обавезама датим
кроз правила уређења и грађења за одређене зоне
и намене.
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
И ИСПРАВКА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА
Грађевинска парцела је најмањи део
простора обухваћеног планом која својом
површином и обликом задовољава услове
изградње објеката у складу са планским решењем,
правилима грађења и техничким прописима.
Грађевинска парцела се формира од једне или
више катастарских парцела, односно делова
парцела, у складу са планским условима.
Планом генералне регулације дефинисана
су правила за парцелацију и препарцелацију
грађевинског земљишта у границама грађевинског
подручја. У складу са Законом 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) радити пројекте парцелације и
препарцелације, као и геодетске елаборате
исправке граница суседних парцела и спајање
суседних парцела истог власника.
У случају да је катастарска парцела мања од
минимума прописаног у правилима парцелације да
би постала и грађевинска потребну површину
парцеле обезбедити у поступку препарцелације
или исправке граница.
Правила за образовање грађевинских
парцела јавних намена
У складу са прописима о експропријацији
земљишта, у планском подручју, потребно је
формирати парцеле намењене за јавне намене,

3.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО

ЗОНАМА У КОЈИМА ЈЕ
ПРЕДВИЂЕНА ДИРЕКТНА
ПРИМЕНА ПЛАНА

3.4.1

СТАНОВАЊЕ
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

o

o
o
o

o

o
o

o
o

o

Приступ парцели остварити са јавног пута или
преко приватног пролаза, а у складу са
условима за приступ на јавну саобраћајну
мрежу.
Објекте на грађевинској парцели постављати
као слободностојеће или двојне.
Смештај сопствених возила решавати у
склопу парцеле изван површине јавног пута.
Приликом пројектовања придржавати се
важећих прописа за пројектовање одговара–
јуће врсте објекта и прописа за стабилност.
Фундирање
објеката
вршити
након
прибављања података о геоморфолошким
карактеристикама земљишта.
Приликом
пројектовања
објеката
придржавати се Правилника о техничким
стандардима приступачности (“Сл. гласник
РС”, бр. 46/2013).
Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60
м.
Нису дозвољене пословне и производне
делатности које могу угрозити животну
средину и услове становања разним штетним
утицајима: буком, гасовима, отпадним
материјама или другим штетним дејствима,
односно за која нису предвиђене мере којима
се у потпуности обезбеђује околина од
загађења.
Ограђивање парцела – зеленом, зиданом или
транспарентном оградом
максимално до
висине 1,60 м.
Минимални степен комуналне опремљености
подразумева обезбеђен излаз на јавни пут,
капацитет паркирања, прикључење на
електромрежу,
систем
водовода
и
канализације, систем грејања, обезбеђено
сакупљање и евакуација комуналног отпада.
За потребе формирања грађевинске парцеле, у
складу са Законом извршити парцелацију
односно препарцелацију.
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Урбанистичке целине 1.9 – мешовито
становање са централним функцијама
o
o

o

o

o

o

o

Претежна
намена
–
вишепородично,
породично становање и пословање које не
угрожава животну средину
Пратеће намене објекти јавних намена, спорт
и рекреација, зеленило, верски као и објекти
пратеће
саобраћајне
и
комуналне
инфраструктуре у функцији основне намене
Врсте објеката који се могу градити:
породични стамбени објекти, породични
стамбено-пословни или пословно-стамбени
објекат, вишепородични стамбени, стамбенопословни и пословно-стамбени објекат,
пословни објекат (може се градити као
јединствени објекат на парцели или као
засебан објекат на парцели са породичним
стамбеним објектом), помоћни објекти у
функцији објеката основне, објекти јавних
намена, инфраструктурни објекти.
На локацији вишепородичног становања
дозвољено је градити:
 вишепородични
стамбени
објекат
(минимално 4 стамбене јединице)
 други објекти на парцели (пратећи,
помоћни). На парцели вишепородичног
становања се могу градити пратећи
објекти становања и то: заједничке
гараже, паркиралишта, надстрешнице,
дечија игралишта, мањи спортски
терени,
инфраструктурни
објекти
(котларнице, трафостанице и сл.)
У склопу стамбено-пословних објеката могу
се обављати следеће делатности:
 трговина
(продавнице
продају
прехрамбене и др.)
 услужно
занатство
(пекарске,
посластичарске, кројачке, фризерске,
фотографске радње и друге занатске
радње)
 услужних
делатности
(књижара,
сувенирница и др.)
 здравство
(апотека,
опште
и
специјалистичке ординације и сл.)
 пословно-административне делатности
(филијале банака, представништва,
агенције, пословни бирои... )
Положај објеката одређен је грађевинском
линијом која је дефинисана у односу на
регулациону линију (Графички прилози
Карта урбанистичке регулације). Објекте
поставити на или унутар грађевинске линије.
Минимална површина грађевинске парцеле:
 породични стамбени објекат је 3.0 ара
 породични стамбено-пословни је 3.0 ара
 вишепородични стамбени, стамбенопословни објекат је 8.0 ара

o

o
o
o
o
o
o
o

o

o
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 пословни објекат је 4.0 ара
Минимална ширина грађевинске парцеле:
 породични стамбени објекат је 10.0м
 породични стамбено-пословни је 14.0м
 вишепородични стамбени, стамбенопословни објекат 16.0м пословни
објекат је 10м
Максимални индекс заузетости 50%
Растојање основног габарита слободносто–
јећег објекта и границе суседне грађевинске
парцеле је минимално 3,5м
Максимална спратност објеката је По+П+3
Дозвољена је изградња подрумске или
сутеренске етаже, уколико не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе
Постојећи објекти могу се реконструисати,
адаптирати и санирати у постојећим
габаритима.
Постојећи објекти могу бити дограђени уз
поштовање
планираних
урбанистичких
параметара.
Постојеће објекте који се налазе у појасу
регулације
планираних
саобраћајница
уклонити приликом привођења земљишта
планираној намени
Постојећи објекти који делом задиру у
планирану грађевинску линију, задржавају се
уз услов да се доградња врши у складу са
планираном грађевинском линијом.
Минимално 15% површине грађевинске
парцеле уредити зеленим површинама

Урбанистичке целине 3.3 и 4.1- становање
средњих густина
o
o

o

Дозвољена намена је породично становање,
породично становање са централним
функцијама и објекти централних функција
У оквиру предметних урбанистичких зона и
целина планирано је погушћавање кроз
доградњу постојећих и изградњу нових
објеката
У склопу породичних стамбено-пословних и
пословних објеката могу се обављати следеће
делатности:
 трговина (продавнице свих типова за
продају прехрамбене и робе широке
потрошње на мало и др.),
 услужно
занатство
(пекарске,
посластичарске, обућарске, кројачке,
фризерске,
фотографске
радње,
праонице возила и друге занатске радње)
 услужнех
делатности
(књижара,
видеотека, хемијска чистионица и др.),
 угоститељство
(мотел,
пансион,
ресторан, таверна, кафе бар, пицерија,
хамбургерија...)
 здравство
(апотека,
опште
и
специјалистичке ординације, амбуланте,
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стационари мањих капацитета и сл. )
 социјална заштита (сервиси за чување
деце, вртићи, обданишта, играонице за
децу, смештај и нега старих и
изнемоглих лица и др.),
 култура (галерије и др.),
 забава (билијар салони, плесне школе и
др.)
 спорта (теретане, вежбаоне за аеробик,
фитнес, бодибилдинг и др.),
 пословно-административне делатности
(филијале
банака,
поште,
представништва, агенције, пословни
бирои ).
У зони се могу планирати и друге делатности
уз услов да не угрожавају животну средину и
услове
становања,
буком,
гасовима,
отпаднима материјама или другим штетним
дејствима.
У оквиру једног породичног стамбеног
објекта могуће је организовати максимум три
стана.
На јединственој грађевинској парцели могућа
је изградња већег броја породичних
стамбених објеката
Минимална површина грађевинске парцеле је
4.0 ара,
На парцелама површине веће од 5.0 ари,
могућа је изградња и других објеката на
парцели за потребе становања или за потребе
организовања
пословог
простора
из
терцијарног сектора. Помоћни објекти се
могу градити као независни објекти.
Код
стамбено-пословних
објеката,
пословање се остварује у приземљу објекта,
као функционално независна јединица.
Минимална ширина грађевинске парцеле
 породични стамбени објекат је 10.0м
 породични стамбено-пословни је
14.0м
 пословни објекат је 14.0м
Спратност објеката максимално По+Пр+2,
односно три надземне етаже. Изградња
подрумске или сутеренске етаже је могућа
уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе.
Спратност помоћних објеката који су
самостални објекти је По+Пр.
Индекс заузетости земљишта максимално 40
%
Постојећи породични стамбени објекти могу
се дограђивати и реконструисати под истим
условима који важе за новопланиране објекте.
Растојање основног габарита слободносто–
јећег објекта и границе суседне грађевинске
парцеле је минимално 3,5м
Положај новопланираних објеката одређен је
грађевинском линијом која је дефинисана у
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односу на регулациону линију (Графички
прилози Карта урбанистичке регулације).
Објекте постављати на или унутар
грађевинске линије.
Урбанистичке целине 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 и 4.4становање ниских густина
o
o
-

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Претежна намена – породично становање
Пратеће намене:
пословне, услужне, комерцијалне делатности
компатибилне основној намени становања,
које не угрожавају животну средину
туристички садржаји апартманског типа или
комплекси са бунгаловима и свим неопходним
пратећим садржајима
производња мањих капацитета уз обавезно
одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину
објекти јавних намена, спорт и рекреација,
зеленило, верски, као и објекти пратеће
саобраћајне и комуналне инфраструктуре у
функцији основне намене
постојеће зеленило (шуме) ставити у функцију
спорта и туризма
Туристички објекти или комплекси дозвољена је изградња већег броја
појединачних објеката на јединственој
парцели комплекса, као и њихово груписање
на различите начине у јединствен комплекс
Помоћни објекти у функцији објеката
основне намене
производни објекти мањих капацитета уз
обавезно одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину
Спратност
објеката
максимално
По(Су)+П+1+Пк,
Индекс заузетости земљишта за становање
од 30%
Степен искоришћености земљишта за
стамбено–пословне и пословне објекте 40%
Дозвољена је промена намене из стамбене у
пословну,
Код
стамбено-пословних
објеката,
пословање се остварује у приземљу објекта,
као функционално независна јединица.
Дозвољена је изградња подрумске или
сутеренске етаже
Најмања удаљеност објеката од регулационе
линије на грађевинској парцели у контакту
са општинским путем је 5,00м.
Постојећи породични стамбени објекти
могу
се
реконструисати,
односно
дограђивати под истим условима који важе
за новопланиране објекте,
Минимална површина грађевинске парцеле
за становање и пословање је 5,00 ари,
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Положај новопланираних објеката одређен
је грађевинском линијом која је дефинисана
у односу на регулациону линију. Објекте
постављати на или унутар грађевинске
линије,
Ширина приватног пролаза не може бити
мања од 3.50м,
Стамбене објекте на селу градити у стилу
амбијеталне архитектуре карактеристичне
за ово подручје, настојећи да се сачувају
традиционалне вредности,
Ограде око сеоског домаћинства и окућнице
градити по могућству од природних
материјала, претежно од дрвета, али могу
бити од живе ограде, или зидане (камен,
опека, бетон и др.) а у складу са
традиционалним узорима и локалним
специфичностима
максималне
висине
1,60м,
Ограда се поставља на регулационој линији
у односу на сеоски пут или на граници
катастарских парцела према суседима,
Економски и помоћни објекти

 Положај, локацију и габарит економског
и помоћног објекта прилагодити просторним
могућностима економског дворишта али при
томе обезбедити лак приступ и добру
организацију економског простора и везу са
другим објектима.
 Економске и помоћне објекте градити као
издвојене и по могућству визуелно одвојене
(ограде, зеленило и сл.) од стамбених и
стамбено туристичких садржаја.
 Дозвољена спратност економских и
помоћних објеката је приземна П.
3.4.2 ПРИВРЕДА И ПОСЛОВАЊЕ
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
И ПОСЛОВАЊЕ
o
o
o
o

o

Приступ парцели остварити са јавног пута
или интерне саобраћајнице, чији ће профил
бити одређен на основу меродавног возила
Паркинг простор за кориснике објекта,
решавати у оквиру парцеле, у складу са
условима прикључка на јавну саобраћајницу
За паркирање возила за сопствене потребе
обезбеди простор на сопственој грађевинској
парцели, изван површине јавног пута
Приликом пројектовања објеката придржавати
се Правилника о техничким стандардима
приступачности
(“Сл.
гласник
РС”,
бр.46/2013)
Приликом пројектовања придржавати се
важећих
прописа
за
пројектовање
одговарајуће врсте објекта и прописа за
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стабилност. Фундирање објеката вршити
након
прибављања
података
о
геоморфолошким
карактеристикама
земљишта.
o Минимални степен комуналне опремљености
подразумева обезбеђен излаз на јавни пут,
паркирање, прикључење на електромрежу,
систем водовода и канализације, систем
телекомуникација, обезбеђено сакупљање и
евакуација комуналног отпада.
o Смештај возила – камиона и радних машина
које су неопходне за обављање пословне и
радне делатности планиране у склопу
пословних и производних објеката унутар
плана, решавати искључиво на припадајућој
парцели, у складу са условима организације
и уређења парцеле
o Грађевинске парцеле на којима се налазе
привредни објекти и остали радни и пословни
објекти (складишта, радионице и сл.) могу се
ограђивати зиданом оградом висине до 2,20
m.
o Обавезно је спровођење поступка израде
Процене утицаја за објекат који је на листи
пројеката за које је обавезна процена утицаја
или ако надлежни орган одлучи за пројекат
који је на листи пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну
средину, на основу Уредбе Владе РС о
утврђивању листа
o За потребе формирања грађевинске парцеле, у
складу са Законом извршити парцелацију
односно препарцелацију.
Урбанистичке целине 2.1, 2.2, 2.3 и 3.1. –
привреда и пословање
Дозвољена намена – привреда и пословање. У
оквиру урбанистичких целина дозвољена је
изградња: производних и складишних,
административних, пословних, услужних, као
и изградња у комбинацијама: пословнопроизводни објекат, пословно-складишни
објекат, производно-складишни објекат или
пословно-производно-складишни
објекат.
Могу се изграђивати објекти за побољшање
услова рада, безбедности, објекти потребне
недостајуће инфраструктуре, уређивати
слободне зелене површине и подизати
заштитно зеленило.
o Постојећи објекти који делом задиру у
планирану грађевинску линију имају следећи
третман - задржавају се, али приликом
интервенција у смислу реконструкције и
доградње мора се поштовати дата
грађевинска линија.
o Осим напред назначених објеката и
o
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планираних делатности могу градити и:
угоститељски објекти, комунални објекти,
сервисни објекти, објекти спорта и рекреације
и слични објекти.
Забрањује се изградња објеката који својим
технолошким процесом загађују животну
средину, ако нису предузете одговарајуће
мере заштите
Објекти се могу градити као слободностојећи
или објекти у прекинутом низу а све у
зависности
од
техничко-технолошког
процеса производње и задовољавања
прописаних услова заштите
Парцелу треба формирати у складу са
потребама
корисника
уз
задовољење
параметара за однос изграђених површина,
саобраћајно-манипулативних
и
зелених
површина према укупној површини радног
комплекса
У зависности од намене објеката произилази
и њихова спратност. Објекти су спратности:
o пословни: максимално По+Пр+2
o производни објекти и складишта:
углавном приземни – Пр – ниске и
високе хале
Изузетно, производни објекти могу бити и
спратни (Пр+1) уколико је то технолошки
повољније решење.

o
o
o
o
o
o
o

o

o

Минимална површина парцеле је:
o 6 ари за пословање
o 12 ари за производни комплекс
Индекс заузетости земљишта максимално 40
%
Саобраћајно-манипулативне површине до
40%
Зелене површине минимално 20%
Положај објекта одређен је грађевинском
линијом која је дата у графичком прилогу
У односу на суседне међе објекат постављати
на удаљености минимално 3,5м
На простору између грађевинске и
регулационе
линије
препоручује
се
формирање појаса заштитног зеленила у
комбинацији са паркинг просторима.
Извршити
максимално
озелењавање
слободних површина,
ради заштите од
прашине, буке и др. За озелењавање
целокупног простора користити врсте дрвећа
које задовољавају критеријуме као што су брз
раст, естетске вредности и отпорност на
загађиваче.
На простору урбанистичких целина 2.1, 2.2 и
2.3 поред основне намене дозвољава се
пратећа намена становања уз примену
правила градње за становање средњих
густина.
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3.4.3 КОМЕРЦИЈАЛНИ И ТУРИСТИЧКОСПОРТСКИ САДРЖАЈИ
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ
o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

Приступ парцели остварити са јавног пута или
интерне саобраћајнице, чији ће профил бити
одређен на основу меродавног возила
Објекте на грађевинској парцели постављати
као слободностојеће
Паркинг простор за кориснике објекта,
решавати у оквиру парцеле, у складу са
условима прикључка на јавну саобраћајницу
За паркирање возила за сопствене потребе
обезбедити
простор
на
сопственој
грађевинској парцели, изван површине јавног
пута
Приликом пројектовања објеката придржавати
се Правилника о техничким стандардима
приступачности (“Сл. гласник РС”, бр.
46/2013)
Приликом пројектовања придржавати се
важећих прописа за пројектовање одговарајуће
врсте објекта и прописа за стабилност.
Фундирање
објеката
вршити
након
прибављања података о геоморфолошким
карактеристикама земљишта.
Дозвољена је изградња подрумске или
сутеренске етаже, уколико не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе
минимално
Обавезно је спровођење поступка израде
Процене утицаја за објекат који је на листи
пројеката за које је обавезна процена утицаја
или ако надлежни орган одлучи за пројекат
који је на листи пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну
средину, на основу Уредбе Владе РС о
утврђивању листа.
Забрањена је изградња свих објеката у којима
се обављају делатности које могу да угрозе
околне објекте и животну средину буком,
вибрацијама, мирисима, гасовима, отпадним
водама и другим штетним дејствима
Минимални степен комуналне опремљености
подразумева обезбеђен излаз на јавни пут,
паркирање, прикључење на електромрежу,
систем
водовода
и
канализације
(водонепропусна септичка јама је прелазно
решење до прикључења на насељску
канализациону
мрежу),
систем
телекомуникација, обезбеђено сакупљање и
евакуација комуналног отпада.
За потребе формирања грађевинске парцеле, у
складу са Законом извршити парцелацију
односно препарцелацију.
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Урбанистичке целине 1.11 –услужно занатски
центар
Дозвољена намена - услужно занатство,
пословање и комерцијални садржаји,
Пратеће намене -туристички садржаји,
производно занатство, помоћни објекти у
функцији објеката основне намене и
инфраструктурни објекти.
Индекс заузетости земљишта максимално
40 %
Максимална спратност објекта По+П+2
Минимално 25% грађевинске парцеле
уредити зеленим површинама
Минимална површина парцеле објекат је
5.0 ари
У односу на суседне међе објекат
постављати на удаљености минимално
3,5м

o

Урбанистичке целине 3.2. –комерцијалнотуристичко-спортски садржаји

o
o

o
o

o
o
o
o
o

o
o

o

o
o
o
o
o
o

Дозвољена намена –спорт и рекреација
туризам и комерцијални садржаји
Пратеће намене услужне, комерцијалне
делатности које не угрожавају животну
средину, помоћни објекти у функцији
објеката основне намене (угоститељски
објекти, свлачионице са тушевима и сл.),
пејзажно уређене зелене површине са
дечјим игралиштима и инфраструктурни
објекти.
Туристички комплекс - дозвољена је
изградња самосталног објеката или већег
броја
појединачних
објеката
на
јединственој парцели
Дозвољена
је
изградња
спортскорекреативних објеката (затвореног и
отвореног типа), аква парк и др.
Индекс
заузетости
земљишта
под
објектима максимално 50 %
Минимално 25% површине грађевинске
парцеле уредити зеленим површинама
Максимална спратност објекта По+П+1
Минимална површина парцеле 10.0 ари
У односу на суседне међе објекат
постављати на удаљености минимално
3,5м

Урбанистичке подцелине 3.3.1 –парк шума
У оквиру подцелине задржава се намена
постојеће шуме у градском грађевинском
земљишту уз обавезно:
o
o

Формирање парковске површине уз
задржавање постојећег биљног фонда и
садњу нових одговарајућих дендро врста.
Дозвољено постављање мањих монтажних
објеката, спратности П (апарати за кокице,
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паланчикарница, сувенирница, справе за
игру и сл.)
Приступ комплексу остварити са јавне
саобраћајнице,
Обезбедити прилазе за особе са посебним
потребама
Обавезно
постављање
парковског
мобилијара, формирање и уређење стаза и
др..
Предвидети одговарајућу јавну расвету,
Могуће постављање објеката за игру деце и
активну и пасивну рекреацију одраслих.

o
o
o
o

Урбанистичке целине 1.10 –аутобуска станица
o
o

o

o
o
o
o

Дозвољена намена - садржаји у функцији
аутобуског саобраћаја
Пратеће намене -услужно-комерцијални
садржаји, паркинг за транспортна возила,
пратећи инфраструктурни објекти и сл.
Тип градње- слободностојећи
Индекс заузетости земљишта под станичним
објектом максималано 20%
Индекс заузетости земљишта под
саобраћајно-манипулативним површинама
максималан је 70% ( у оквиру њих је
планирана изградња перонских
надстрешница, контролни објекат на улазу и
сл. и износи максимално 50% у односу на
површину која припада саобраћајноманипулативним површинама)
Максимална спратност објекта По+П+1
Дозвољена је изградња другог објекта
основне или пратеће намене у оквиру
планираних урбанистичких параметара
У односу на суседне међе објекат постављати
на удаљености минимално 3,5м
минимално 10% површине грађевинске
парцеле уредити зеленим површинама

3.4.4

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

o
o
o

o

Приступ комплексу остварити са јавне
саобраћајне површине
Паркирање обезбедити у оквиру комплекса
(као отворени паркинг простори, паркинг
гараже, и сл.)
Приликом
пројектовања
објеката
придржавати се Правилника о техничким
стандардима приступачности (“Сл. гласник
РС”, бр. 46/2013)
Приликом пројектовања придржавати се
важећих прописа за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност.
Фундирање
објеката
вршити
након
прибављања података о геоморфолошким
карактеристикама земљишта.
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Дозвољено
ограђивање
парцела
–
транспарентном оградом до висине 1.40м
Минимални
степен
комуналне
опремљености подразумева обезбеђен излаз
на јавни пут, капацитет паркирања,
прикључење на електромрежу, систем
водовода
и
канализације,
систем
телекомуникација, обезбеђено сакупљање и
евакуација комуналног отпада.
Комплексе јавних намена градити на
јединственој грађевинској парцели.
За потребе формирања грађевинске парцеле
парцелацију,
односно
препарцелацију
извршити у складу са Законом




Правила за образовање грађевинских
парцела јавних намена



У складу са прописима о експропријацији
земљишта, у планском подручју, потребно је
формирати парцеле намењене за јавне намене,
приказане на графичком прилогу “Карта
урбанистичке регулације”.



o
o

o
o

Планом је одређена и дефинисана
регулациона линија, као линија која раздваја
површину јавне намене од површина осталих
намена и као линија која раздваја површине јавних
намена међусобно.
Правила грађења за јавне објекте и






Тип објекта: слободностојећи објекат
Максимални индекс заузетости 35% под
објектима
Максимална спратност објекта: до По+Пр+2
Ограђивање
комплекса
извршити
транспаретном оградом до висине 1.40м
У односу на суседне међе објекат постављати
на удаљености минимално 3,5м
Избор биљних врста зеленила прилагодити
комплексу при чему је забрањена садња
инвазивних, отровних и бодљикавих биљних
врста.

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА- урбанистичка целина 1.6








Намена парцеле и врста објекта: објекти дечје
заштите, простор за игру деце на отвореном,
пејзажно уређене зелене површине
Положај грађевинске линије: у складу са
графичким прилогом „Карта
урбанистичке
регулације“
Дозвољена је изградња нових објеката
Тип објекта: слободностојећи објекат
Максимални индекс заузетости 35%
Максимална спратност објекта: до По+Пр+1
Ограђивање
комплекса
извршити
транспаретном оградом до висине 1.40м
У односу на суседне међе објекат постављати
на удаљености минимално 3,5м
Избор биљних врста зеленила прилагодити
комплексу при чему је забрањена садња
инвазивних,
алергених,
отровних
и
бодљикавих биљних врста.

службе



За реконструкцију и доградњу постојећих
објеката и изградњу нових објеката поштовати
правила дата Планом генералне регулације „за
делове насељених места Мршинци и Слатина–
секундарни центар“.

ЗДРАВСТВЕНА
целина 1.3

Правила за изградњу површина и
објеката јавне намене у склопу површина
остале намене
Планом генералне регулације дозвољена је
изградња површина и објеката јавне намене у
склопу зона предвиђених за остале намене при
чему је за њих неопходно испоштовати посебна
правила грађења која су дефинисана за исте, осим
индекса искоришћености земљишта који важи за
зону у којој се планира јавна намена.
ОСНОВНО
целина 1.7





ОБРАЗОВАЊЕ-

o
o
o
o
o
o
o
o

урбанистичка

Намена парцеле и врста објекта: објекти
образовања, школски објекат, школско
двориште, спортско-рекреативни простори
(отворени и затворени), пејзажно уређење
зелених површина
Положај грађевинске линије: у складу са
графичким прилогом „Карта
урбанистичке
регулације“
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ЗАШТИТА-

урбанистичка

Дозвољена намена - здравство
Дозвољена је доградња, реконструкција,
адаптација и санација постојећих објеката
Положај грађевинске линије: у складу са
графичким прилогом „Карта урбанистичке
регулације“
Тип објекта: слободностојећи објекат
Максимални индекс заузетости 40%
Спратност објеката максимално По+ П+2
Обавезно ограђивање парцеле.
У односу на суседне међе објекат постављати
на удаљености минимално 3,5м

ПОЛИЦИЈСКИ И ВАТРОГАСНИ
урбанистичка целина 1.4






ДОМ-

Намена парцеле и врста објекта: полицијски и
ватрогасни дом
Положај грађевинске линије: у складу са
графичким прилогом „Карта
урбанистичке
регулације“
Максималан индекс заузетости парцеле: 40%
Максимална спратност: По+Пр+1
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Индекс заузетости земљишта под зеленилом
максималано 20%
У односу на суседне међе објекат постављати
на удаљености минимално 3,5м
За комплекс ватрогасног дома обавезна је
израда Урбанистичког пројекта.

3.4.6 ПОШТА






Урбанистичка целина 1.2
o
o
o

o
o

Дозвољена намена – пријем, пренос и достава
поштанских пошиљки и др.
Дозвољена је: доградња, реконструкција,
адаптација и санација постојећег објеката
Проширење доградњу постојећих објеката
урадити у оквиру дате грађевинске линије
која је дефинисана у графичком прилогу
Карта урбанистичке регулације
Индекс заузетости земљишта до 55%
Спратност објеката максимално По+ П

ОБЈЕКТИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ
УПРАВЕ, ЗАДРУЖНИ ДОМ И
ДОМ
КУЛТУРЕ- урбанистичка целина 1.1









Намена парцеле и врста објекта: објекти
државних органа, локалне управе и јавних
предузећа, дом културе, задружни дом,
Положај грађевинске линије: у складу са
графичким прилогом „Карта
урбанистичке
регулације“
Тип објекта: слободностојећи објекат
Максимални индекс заузетости 40%
Максимална спратност објекта: до По+Пр+2
Индекс заузетости земљишта под зеленилом
максималано 20%
За комплекс је обавезна израда Урбанистичког
пројекта.

СПОРТ И
целина 1.5







РЕКРЕАЦИЈА-

урбанистичка

Намена парцеле и врста објекта: отворени
спортски терени (фудбалско игралиште,
поливалентно игралиште за више спортова,
базени, аква парк, кошаркашко игралиште,
тениски центар и остали спортови, са пратећим
објектима у функцији основне намене;
димензије
спортских
игралишта
и
оријентација и остали услови – у складу са
стандардима који се примењују за спортске
објекте
Пратеће намене: свлачионице са тушевима,
монтажне трибине, простор за пословање
клубова са мањим угоститељским објектима
(отвореног или затвореног типа), „балон“ сале,
пејзажно уређене зелене површине са дечјим
игралиштима
Објекти се постављају у оквиру дефинисаних
грађевинских линија, у свему према




25. април 2019. године

графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке
регулације“.
Тип објекта: слободностојећи објекти (пратећи
објекти у функцији основне намене –
свлачионице,
санитарни
чворови,
угоститељски објекти)
Максимални индекс заузетости 25%
Минимално 10% под уређеним зеленим
површинама
Максимална спратност објекта пратеће
намене: максимално По+Пр+1
При пројектовању придржавати се свих
важећих прописа за пројектовање ове врсте
објеката.

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
МИКРО ПИЈАЦА- урбанистичка целина 1.8










Намена парцеле и врста објекта: објекти у
функцији комуналних делатности – зелена
пијаца
Положај грађевинске линије: у складу са
графичким прилогом „Карта
урбанистичке
регулације“
Део пијачног простора може бити наткривен
Дозвољава се изградња пословно-продајних
објеката (млечна пијаца, рибарница и сл)
Садржај: продајни наткривен или отворен
простор, санитарни чвор, јавну чесму,
пешачки приступи и заштитно зеленило
Максимални индекс заузетости 60%
Максимална спратност објекта је П
За комплекс микро пијаце обавезна је израда
Урбанистичког пројекта.

ГРОБЉЕ - урбанистичка целина 3.4














Дозвољена намена – гробље
Извршити проширење постојећег гробља у
датим границама.
У оквиру гробних поља формирати гробна
места као основни елемент код пројектовања
гробља.
У новопланираном делу у складу са
грађевинском линијом извршити поделу на
гробна поља са гробним местима и пешачкоколским комуникацијама
Гробна места су оријентације исток-запад
У оквиру комплекса предвидети санитарне
просторије намењене посетиоцима и сл.
Дозвољава се изградља нове капеле или
проширење, доградња и адаптација постојећег
објекта
у
складу
са
урбанистичким
параметрима.
Максимална спратност објекта је П
Максимални индекс заузетости 10%
Пешачке стазе радити ширине 1.2-1.5м.
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У оквиру комплекса гробља предвидети урбани
мобилијар (клупе, чесму за поливање цвећа,
корпе за отпатке и др.).
Гробље мора бити оградом одвојено од околних
намена и саобраћајница.
Ограда може бити од метала, од жичаног
плетива обавезно у комбинацији са високим и
ниским зеленилом. Ограђивање комплекса
извршити оградом висине х=1.4м.



За комплекс гробља обавезна је
Урбанистичког пројекта.

израда

3.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА
3.5.1. Саобраћај (правила изградње
саобраћајне мреже)
Урбанистичко
решење
саобраћајних
површина, односно регулационе ширине и
нивелациони елементи, као и попречни профили за
постојеће и планиране саобраћајнице приказани су
у графичком прилогу „Карта саобраћајне
инфраструктуре“, са аналитичко-геодетским и
свим осталим елементима неопходним за израду
техничке документације за саобраћајнице.
Све елементе попречног профила
саобраћајних површина који се функционално
разликују
раздвојити
нивелационо,
осим
бициклистичких и пешачких стаза, које се не
морају увек међусобно раздвојити нивелационо,
али је обавезно раздвајање хоризонталном
сигнализацијом
и/или
адекватном
материјализацијом подлоге (ради визуалног
раздвајања).
У случајавима где инжењерско-геолошке
карактеристике
терена
захтевају примену
адекватних санационих мера при изградњи
саобраћајница, тачну диспозицију објеката
(димензије, врста, нагиб) дефинисати кроз израду
детаљних геолошких истраживања и статичког
прорачуна.
Коловозну конструкцију одредити према
инжењерско-геолошким карактеристикама тла и
очекиваном
саобраћајном
оптерећењу.
Пројектоване и коловозне конструкције обавезно
требају бити савременог типа.
Геометрија планираних и постојећих
раскрсница
и
саобраћајних
прикључака
предвиђених за реконструкцију (ситуационо и
нивелационо) прецизно ће бити дефинисана у току
израде пројектно техничке документације на
основу Правилника о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута („Сл.
гласник РС“ бр. 50/2011) и осталим важећим
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стандардима и прописима који регулишу ову
материју.
За све предвиђене интервенције и
инсталације које се воде кроз земљишни појас
(парцелу пута) потребно је прибавити услове и
сагласност надлежног управљача пута.
Државни пут IIА реда број 179
Све интервенције на државном путу морају се
ускладити са рангом пута, пројектним елементима
постојеће трасе и рачунском брзином у складу са
Законом о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018
и 95/2018 - др. закон) као и у складу са
Правилником о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута („Сл.
гласник РС“, број 50/11) и то:


У случају реконструкције Државног пута IIА
реда број 179 (проширење попречног
профила у смислу доградње коловоза и
изградње тротоара) - реконструкција се мора
извршити у складу са Правилником о
условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута („Сл.
гласник РС“, број 50/11), - 1. ТРАСА
ВАНГРАДСКИХ
ПУТЕВА,
Техничка
упутства за пројектовање ванградских путева,
као базни документ за димензионисање и
проверу геометријских елемената пута за
објекте новоградње, реконструкције и
рехабилитације,
користити
табелу
10
Граничне
вредности
пројектних
елемената.

Правила за изградњу на државном путу
IIА реда број 179
На деоници од km 37 + 744,00 до km 38 +
100,00 планирано је формирање три саобраћајне
траке. Увођење треће траке кроз насељено место
има двоструку улогу, прва је да се омогући
безбедно функционисање
саобраћаја
кроз
најгушће насељен део насеља, а друга да обезбеди
већу проточност транзитног саобраћаја кроз
насеље, без застоја (оставља се могућност да
средња трака на раскрсницама добије функцију
нпр. траке за лева скретања).
Треба решити прихватање и одводњавање
површинских вода будућих раскрсница. Приликом
извођења радова на изградњи раскрсница водити
рачуна о заштити постојећих инсталација поред и
испод државног пута.
Дефинисати саобраћајну сигнализацију на
државном путу и прикључним саобраћајницама у
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широј зони прикључка.
Бициклистички и пешачки саобраћај на
деоници државног пута кроз насељено место води
се паралелно са основним правцем пута посебном
стазом и физички је одвојена од проточног дела
коловоза.
Ако су пешачка кретања интензивна, пре
свега ка пословној зони, на располагању су
решења као у градским условима (семафоризација
и осветљење раскрсница) или денивелацијом
изнад пута, тзв. пасарелом.
Задржава се катастарска парцела
државног пута у складу са ажурним стањем
према катастарском операту.
Правила за изградњу раскрсница на
државном путу IIА реда број 179
1.

На km 36 + 791,00 (ДП IIА реда број 179)

Реконструкција
у
смислу
формирања
правилнијег укрштања са улицом Слатина 6, како
би се угао укрштања две саобраћајнице кориговао,
са циљем повећања безбедности на предметној
раскрсници.
2.

На km 37 + 208,00 (ДП IIА реда број 179)

Реконструкција у смислу повезивања
постојеће улице (Општински пут 123-14) са
новопланираном
сервисном
саобраћајницом
(паралелном са државним путем). Повезивањем
ове две саобраћајнице, створили би се услови за
укидање постојеће раскрснице на стационажи km
37+208,00, односно њено измештање на
стационажу km 37 + 307,00 преко планиране улице
Слатина 5.
3.

На km 37 + 307,00 (ДП IIА реда број 179)

Реконструкција и доградња постојеће
трокраке раскрснице у четворокраку. Планом је
предвиђено измештање постојеће раскрснице
државног и општинског пута, који се у постојећем
стању налази на стационажи km 37 + 208,00 (преко
планиране ул. Слатина 5) на стационажу km 37 +
307,00 (обе стационаже на ДП IIА реда број 179).
Тако ће постојећу трокраку раскрсницу, заменити
четворокрака ракрсница са пуним програмом
скретања, на наведеној стационажи.
На km 37 + 766,00 (ДП IIА реда број 179)

4.
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подрзумева доградњу тротоара и формирање
одговарајућих радијуса скретања, а све у складу са
условима и неопходним сагласностима управљача
пута.
5.

На Km 37 + 890,00 (ДП IIА реда број 179)

Планирано укидање постојећег прикључка
(са леве стране државног пута). Саобраћај би са
постојеће раскрснице био преусмерен на
планиране саобраћајнице (ул. Мршинци 7 и
Мршинци 1) и раскрсницу на стационажи km
37+961,5.
6.

На Km 37 + 893,00 (ДП IIА реда број 179)

Планирано
измештање
постојећег
прикључка на стационажу km 37 + 961,50. Планом
је предвиђено да се траса општинског пута 123-92
(радни назив - улица Слатина1) коригује, што би
условило измештање постојећег прикључка
општинског пута 123-9 на државни пут IIА реда
број 179.
7.

На Km 37 + 961,50 (ДП IIА реда број 179)

Планом
се
предвиђа
формирање
четворокраке раскрснице са пуним програмом
скретања. На овом месту би осим постојећег
прикључка улице (радни назив ул. Мршинци1),
био прикључен и општински пут 123-9 (радни
назив ул. Слатина1), који би на том делу претрпео
корекцију трасе. У зони ове раскрснице
предвиђено је да средња трака на државном путу
има функцију траке за лева скретања из оба смера
кретања.
8.

На Km 38 + 474,00 (ДП IIА реда број 179)

Планиран нови прикључак на државни пут
ДП IIА реда број 179. На овом месту је предметним
планом предвиђено формирање четворокраке
раскрснице са пуним програмом скретања, коју би
формирале улице радних назива Слатина2 и улица
Мршинци2 (обе новопланиране) са државним
путем.
9.

На Km 38 + 579,00 (ДП IIА реда број 179)

Планирано је да се постојећи приључак (на
km 38 +579,00) измести на планирану раскрсницу
на стационажи km 38 + 474,00, на којој се планом
предвиђа формирање четворокраке раскрснице са
пуним програмом скретања.

Постојећи прикључак (општинског пута
129-91 на државни пут IIА реда број 179) се
задржава уз реконструкцију која пре свега

Геометрија планираних раскрсница на
државном путу биће тачно дефинисана приликом
израде пројектно-техничке документације уз
претходно прибављене услове и сагласности од ЈП

Траса општинског пута 123-9 са леве стране
посматрано у смеру раста стационаже на државном
путу (пут поред гробља)

Траса општинског пута 123-9 са десне стране
посматрано у смеру раста стационаже на државном
путу

1

2
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Путеви Србије, у складу са важећом законском
регулативом.

водови ел. енергије, ТТ инсталација, топловоди,
гас).

На овим раскрсницама потребно је
остварити прописану дужину прегледности
имајући у виду просторне и урбанистичке
карактеристике окружења локације у складу са
Законом о путевима ("Сл. гласник РС", бр.
41/2018 и 95/2018 - др. закон) уз пуно уважавање
просторних и урбанистичких карактеристика
ширег окружења саме локације. Потребно је
обезбедити пешачке и бициклистичке прелазе у
зони свих раскрсница, као и саобраћајне површине
за накупљање и кретање пешака.

Услови за постављање инсталација у појасу
јавне саобраћајнице (пута-улице)

РЕГУЛАЦИЈА
Регулационе
линије
и
осовине
саобраћајница представљају основне елементе за
дефинисање саобраћајне мреже, чиме је дата
граница у оквиру које је дато техничко решење
трасе. На овај начин је омогућено да се даљом
разрадом решења трасе, кроз техничку
документацију, унапреде поједина решења дата у
плану (у оквиру дефинисане границе), а уз
обавезујући број планираних саобраћајних трака, у
циљу
побољшања
саобраћајних
ефеката,
инфраструктурних решења и рационализације
трошкова изградње планиране саобраћајнице.
Регулациона ширина новопланираних
улица и улица које се коригују утврђена је у складу
са функционалним рангом саобраћајница и
потребама смештаја планиране саобраћајне и
комуналне инфраструктуре.

Услове за постављање инсталација у
појасу јавног пута ближе прописује управљач
предметне саобраћајнице, а у складу са Законом
о путевима.
Услови за постављање исталација у појасу
Државних путева
Полагање и изградња електро-енергетске и
телекомуникацоне инфраструктуре мора вршити
на следећи начин и испуњавати следеће услове:


У заштитном појасу јавног пута на основу
члана 33. став 2. Закона о путевима ("Сл.
гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др.
закон), може да се гради, односно поставља
линијски инфраструктурни објекат: желез–
ничка инфраструктура, електроенергетски вод,
нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза,
линијска
инфраструктура
електронских
комуникација, водоводна и канализациона
инфраструктура и слично, ако су за извођење
тих радова прибављени услови и решење из
члана 17. став 1. тачка 2) овог закона. Овим се
подразумева претходно прибављена саглас–
ност управљача јавног пута који садржи
саобраћајно-техничке услове.



Инсталације
се
могу
планирати
на
катастарским парцелама које се воде као јавно
добро путеви-својина Републике Србије, и на
којима се ЈП „Путеви Србије'', Београд води
као корисник, или је ЈП „Путеви Србије'',
Београд правни следбеник корисника.

Планом хоризонталне регулације улица
дефинисани
су
услови
за
диспозицију
саобраћајних површина – коловоза, тротоара и
бициклистичких стаза у профилу улице.
Детаљнији опис ситуационог решења као
једног од основа за успостављање регулације дат
је у правилиме уређења.
Генералним регулационим
препоручене су ширине за:
- тротоаре и пешачке стазе..........

решењем



мин 1,5 m

- бициклистичке стазе једносмерне... 1,3-1,5 m
- бициклистичке стазе двосмерне...

Општи услови за постављање инсталација:

2,1 -3,0 m

- светли профил (за укрштање пруга-пут) ..............
мин 6,5 m

Услови за укрштање инсталација са
предметним путем:


Укрштања инсталација са путем може се
вршити искључиво механичким подбушивањем
испод трупа пута, управно на пут, у прописаној
заштитној цеви.



Заштитна цев мора бити постављена и
пројектована на целој дужини између крајњих
тачака коловозне конструкције (коловоза,
стајалишта, тротоара и сл) попречног профила

- светли профил (за укрштање пут-пут) мин 4,5 m
Подземне трасе главних водова комуналне
инфраструктуре смештене су у регулационим
профилима
саобраћајница
(водоснабдевање,
атмосферска и фекална канализација, кабловски

Трасе планиране инсталације се морају
пројектно
усагласити
са
постојећим
инсталацијама поред и испод предметних
путева.
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пута (изузетно спољна ивица реконструисаног
коловоза), увећана за по 1m са сваке стране (ако
за то постоји расположиви простор).


Минимална дубина предметних инсталација и
заштитних цеви од најниже горње коте коловоза
до горње коте заштитне цеви износи 1,35м.

Услови за паралелно вођење инсталација на
предметном путу:






Предметне
инсталације
морају
бити
постављене минимално 3м од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа
пута или спољне ивице путног канала за
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног
коловоза уколико се тиме не ремети режим
одводњавања коловоза, на ванградској деоници
пута,
На местима где није могуће задовољити услове
из претходног става мора се испројектовати и
извести адекватна заштита трупа предметног
пута.
На деоници државног пута IIА реда број 179 у
границама плана – насељено место са
планираним тортоарима и бициклистичким
стазама дуж овог државног пута, инсталације
поставити на минимуму 1,2м-1,5м од крајње
тачке коловоза државног пута, тј. испод
тротоара-бициклистичке стазе.
НИВЕЛАЦИЈА
Нивелете постојећих саобраћајница се
задржавају. Делови планираних саобраћајница,
који се надовезују на постојеће деонице,
нивелационо се морају прилагодити постојећем
стању.
До промена нивелета доћи ће на
планираним укрштњима постојећих и деоницама
нових саобраћајница, што ће бити дефинисано
урбанистичком или техничком документацијом.
Нивелету саобраћајница радити на основу
кота датих у графичким прилозима, а које треба
третирати
као
оријентационе
приликом
пројектовања. С обзиром да је у питању
надоградња и модернизација постојеће уличне
мреже, као и пројектовање нових саобраћајница,
потребно је водити рачуна о постојећим котама,
како саобраћајница, тако и о котама улаза у
парцеле и објекте приликом комплетирања мреже,
као и о котама осталих инфраструктурних мрежа.
које

Нивелацију земљишта, односно парцела
нису јавног карактера усагласити са
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висинским решењем саобраћајница утврђених као
јавне површине.
Нивелационо, новопланиране саобраћај–
нице су уклопљене на местима укрштања са већ
постојећим саобраћајницама, док су на преосталим
деловима одређене на основу топографије терена
и планираних објеката.
У нивелационом смислу, код потврђивања
траса постојећих саобраћајница задржане су
углавном постојеће висинске коте.
МАКСИМАЛНИ ПОДУЖНИ НАГИБ:
- насељска магистрала (државни пут) ...

5% (6%)

- насељске саобраћајнице .....................

6% (10%)

- сабирне улице ............................................

7%

- приступне улице ....................................... 12%
ПАРКИРАЛИШТА
Сва паркиралишта која нису намењена
постојећим
јавним
објектима
и
јавним
површинама (јавна паркиралишта) формирају се
као ванулична.
Улично паркирање у профилима
проточних саобраћајница омогућити испред
објеката са краткотрајном посетом (пошта, банка,
објекти дечје заштите...), уз обавезну изградњу
коловозних проширења-ниша на својим парцелама
у складу са просторним могућностима.
Димензије просторног габарита (2,5x5,0 за
управно и 2,5х6,0 за подужно паркирање) су
полазни геометријски стандард у планирању и
пројектовању јавних паркиралишта за путничке
аутомобиле.
Све представљене мере се односе на
стандардне димензије паркинг места. За паркинг
места намењена посебним категоријама корисника
димензије се дефинишу према важећем
правилнику у зависности од категорије корисника.
УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Приликом планирања и пројектовања
површина и објеката јавне намене (тротоари и
пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи,
стајалишта јавног превоза и др.) морају се
обезбедити услови приступачности особама са
посебним потребама (деци, старим, хендикепираним
и инвалидним особама) у складу са Правилником о
техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старим особама („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015) као
и осталим важећим прописима, нормативима и
стандардима који регулишу ову област. У случају
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промене правног акта којим се уређује предметна
област, примењује се важећи (новоусвојени) правни
акт.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА
САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ

ИЗГРАДЊУ

У регулацији улица није дозвољена
изградња објеката, изузев оних који спадају у
саобраћајне, комуналне објекте и урбану опрему
(надстрешнице јавног превоза, споменици,
рекламни панои, жардињере, корпе и сл.) и
објеката и мреже јавне саобраћајне и комуналне
инфраструктуре.

несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама.


Одвод атмосферских вода са површине
коловоза планирати преко сливника у
атмосферску канализациону мрежу и/или преко
отворених канала уз саобраћајницу.



У регулационим профилима улица предвидети
јавну расвету.



Пре изградње коловоза у улицама препоручује
се
реконструкција
мреже
подземних
инсталација да би се избегло непотребно
разбијање нових површина.



Техничком
документацијом
предвидети
потребну саобраћајну сигнализацију у складу
са усвојеним режимом саобраћаја.

Правила за изградњу коловоза


Изградњу коловоза планирати од савремених
материјала и са савременим коловозним
конструкцијама према важећим нормативима и
стандардима.



Коловозну
конструкцију
потребно
је
прилагодити рангу саобраћајнице у склопу
мреже,
прогнозираном
саобраћајном
оптерећењу
и
потребном
осовинском
оптерећењу, а у свему према важећим
стандардима и нормативима.



Пре израде пројектне документације улица
обавезно извршити и детаљно катастарскотопографско снимање терена и утврђивање
положаја подземних и надземних инсталација у
коридору улице која се пројектује. У случају
потребе предвидети адекватну заштиту истих
(у
колико
није
потребна
њихова
реконструкција).



Нивелета коловоза мора бити прилагођена
датом нивелационом решењу, постојећем
терену и изграђеном коловозу са којим се
повезује планирани коловоз.



Слободни простор изнад коловоза (светли
профил) за друмске саобраћајнице мора бити
минимално 4,5м.



Унутар
блоковске
приступне
улице
димензионисати према условима за кретање
противпожарних и комуналних возила.



Попречни пад планираних коловоза мора бити
у сагласности са важећим стандардима и
условима за одводњавање коловоза.



На улазима у дворишта парцела и на прелазима
оивичења радити од упуштених (оборених)
ивичњака и рампама које омогућавају
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Правила за изградњу бициклистичких и
пешачких стаза
Пројектовање и изградњу бициклистичких
и пешачких стаза планирати:


у складу са Правилником о условима које са
аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи
јавног пута („Сл. гласник РС“, број 50/11)
 од савремених материјала – стандардима
утврђеном грађевинском конструкцијом.
 Са обезбеђеним приступима бициклистичке и
пешачке стазе до постојећих или пројектом
утврђених бициклистичких и пешачких прелаза
на предметном путу;
o Уколико се бициклистичка стаза налази
непосредно поред тротоара мора бити
визуелно раздвојена од тротоара.
 са размотреним и пројектно разрешеним свим
аспектима коришћења и несметаног приступа
бициклистичкој и пешачкој стази од стране
особа са отежаним кретањем, све у складу са
Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015).
 са
растојањем
слободног
профила
бициклистичке и пешачке стазе од ивице
коловоза предметног пута од 1,5 m (ширина
банкине предметног пута);

Са саобраћајном анализом постојећег и
перспективног бициклистичког и пешачког
саобраћаја и саобраћаја возила на предметном
путу, у циљу утврђивања постојећих и
перспективних пешачких прелаза на којима је
потребно обезбедити позивне пешачке семафоре,
или упозоравајућу светлосну сигнализацију.“
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Правила за изградњу паркиралишта














Изградњу паркинга планирати и пројектовати
од савремених материјала, односно од асфалта,
поплочавањем, зависно од локације изградње.
Димензије паркинг места морају бити у складу
са важећим нормативима и стандардима за
улично и ванулично паркирање за одређену
категорију возила (SRPS U.S4.234:2005 и SRPS
ISO/TR 9527:1995).
Око и унутар планираних паркиралишта
обезбедити одговарајућу засену садњом
високог зеленила.
Распоред паркинг места у оквиру већих
паркиралишта мора бити такав да омогући
озелењавање, по моделу да се на три паркинг
места планира по једно дрво.
Уређење јавних вануличних паркиралишта
планирати тако да распоред паркинг места,
пролази и прилази паркиралишту омогућавају
контролу приступа паркиралишту.
У оквиру јавних паркинга као и у њиховој
околини морају се изградити пешачке
комуникације ради омогућавања одвијања
безбедног пешачког саобраћаја између паркинг
простора и околних садржаја.
Паркиралиште уредити на начин да приступ на
јавну саобраћајницу (напуштање вануличних
паркиралишта) буде могуће искључиво ходом
унапред.
Правила за изградњу железничке
инфраструктуре





Приликом пројектовања и изградње објеката
железничке инфраструктуре придржавати се
услова
носилаца
јавних
овлашћења
(„Железница Србије") важећих Закона и
Прописа којима се уређује ова област.
Приликом пројектовања и изградње објеката
железничке
инфраструктуре
предвидети
примену материјала који ће у што већој мери
смањити могуће негативне утицаје железнице
на насељено окружење.

Услови за објекте друмског саобраћаја
Регулациони простор свих саобраћајница
мора служити искључиво основној намени неометаном одвијању саобраћаја, као и за смештај
комуналних инсталација. Зато се мора обезбедити
заштитни појас и појас контролисане градње на
основу члана 33, 34 и 36. Закона о путевима ("Сл.
гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон).
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Ширина заштитног појаса јавног пута
(рачунајући од спољне ивице земљишног путног
појаса):
поред државног пута IIА реда број 179,
ширина заштитног појаса износи 10m
поред
општинских
и
секундарних
саобраћајница ширина заштитног појаса је 5 m
Приликом
израде
пројектне
документације, реконструкције државног пута, и
изградње
саобраћајних
прикључака
и
реконструкције постојећих, планираног пешачког,
бициклистичког, стационарног и јавног градског
саобраћаја обавезно је поштовање Закона о
путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018
- др. закон), као и примена Правилника 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 стандардима и прописима.
Постојећи и будући корисници простора могу
се прикључити на јавну саобраћајницу (улицупут) искључиво на прикључцима који су
предвиђени планским решењем уз прибављање
прописаних сагласности управљача пута.
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ
СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕМ ТЕЧНИМ
ГОРИВОМ
Овим правилима се утврђују услови
изградње, доградње, реконструкције и адаптације
станица за снабдевање течним горивом (у даљем
тексту: СЗСТГ).
СЗСТГ унутар насеља (граница ПГР), а
које се не планирају са прикључком на државни
пут, могу се директно прикључити на уличну
мрежу насеља у складу са условима управљача
пута.
СЗСТГ која се планирају са прикључком на
државни пут, могу се прикључити на овај пут, у
складу са условима управљача државног пута.
Приликом
израде
пројектне
документације, за изградњу СЗСТГ, уградити
правила у складу са Правилником о условима које
са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног
пута („Сл. гласник РС“ 50/2011).
Саобраћајни услови које је потребно испунити:


станица мора бити одвојена од пута за јавни
саобраћај заштитним острвом ширине најмање
50 cm, у случају да не постоји изграђен
тротоар. У случају постојања тротоара ширина
заштитног острва не сме бити мања од
тротоара (такође у овом случају се уређаји за
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точење не смеју постављати на заштитно
острво/тротоар)
дужина заштитног острва не сме бити мања од
растојања између два крајња аутомата за
истакање,
У зони прикључка на јавну саобраћајницу
обавезно је обезбедити континуитет пешачког
тока.
део СЗСТГ-а на коме се налазе моторна возила
за време пуњења горивом не сме се налазити у
кривини и мора бити бетониран/асфалтиран и
по правилу, хоризонталан, а изузетно са
нагибом до 2%,
ако је саобраћај у станици регулисан у једном
смеру, растојање између острва односно
између тротоара и острва не сме бити мање од
3 m,
ван насељених места станица се може градити
само на простору на коме би прегледност улаза
и излаза приступног пута била обезбеђена из
оба правца, с тим да улаз и излаз тог пута буду
најмање 25 m удаљени од раскрснице,
потребно је осветлити прилазне и одлазне
путеве, зграде, острва, а код станица са
великим капацитетом, и сам пут у непосредној
близини улаза и излаза из СЗСТГ-а,
сигнализацијом треба означити врсте услуга
које се нуде, затим саобраћајним знаком
најавити наилазак на станицу за снабдевање
горивом.

Прикључак СЗСТГ на јавну саобраћајницу
треба да буде прилагођен саобраћајном уређењу и
условима постојећег пута на целокупној деоници.
Приликом пројектовања прикључака пројектант
треба да узме у обзир могућност обнове или
реконструкције јавне саобраћајнице на одређеној
дужини. Реконструкцију или обнову јавне
саобраћајнице је у том случају могуће извести
истовремено са изградњом прикључка или
накнадно, према договору са органом који је
задужен за управљање путевима.
Посебни услови уређења комплекса
СЗСТГ дати су у зависности од припадајуће зоне и
микролокације према табели:


Индекс заузетости

20% - 55%



Спратност објекта
(висина)

П+0 до П+1 (до 8м')



Саобраћајне
манипулативне
површине

и

мин 30%



Слободне и зелене
површине

мин 15%



Паркинг простор

мин 3 паркинг места*
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* На сваких 15м2 пословног простора (не
рачунајући надстрешницу) и свако точеће место
обезбедити по једно паркинг место, а мин број
паркинг места је 3.
Грађевинска линија комплекса СЗСТГ
утврђује се у односу на регулациону линију јавне
саобраћајнице, односно крајњу ивицу приступне
саобраћајнице
у
зависности
од
ранга
саобраћајнице, а у складу са Законом о путевима
и/или граничну линију суседних парцела, односно
намена суседних парцела.
Улаз и излаз из СЗСТГ, као и објекте у
оквиру комплекса треба лоцирати на такво
растојање од раскрсница да не ометају нормално
одвијање саобраћаја, односно да не угрожавају
прегледност и безбедност саобраћаја. То растојање
мора бити довољно и да не дође до преплитања
саобраћајних токова искључења са раскрсница и
укључења на станицу, односно искључења са
станице и укључења на раскрсницу.
Излив и улив са СЗСТГ на јавни пут мора
бити довољне ширине и радијуса заобљења, као и
обезбеђењем прописане криве трагова за графичку
проверу најмање проходности меродавног
теретног возила.
Контакт са уличном мрежом може бити са
пуним или непотпуним програмом веза и са
једносмерним
или
двосмерним
режимом
саобраћаја унутар комплекса СЗСТГ, а у
зависности од конкретне локације.
Положај резервоара за складиштење
течног горива и течног нафтног гаса,
претакалишта, аутомата за истакање горива и
објеката (постојећих и планираних), као и њихово
међусобно одстојање, мора бити у складу са
Правилницима за ову врсту инсталација
(Правилник о изградњи станица за снабдевање
горивом моторних возила и о ускладиштењу и
претакању горива, Правилник о изградњи
постројења за запаљиве течности и Правилник о
изградњи постројења за течни нафтни гас и о
ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса).
За прикључење комплекса СЗСТГ на
државне путеве, неопходно је прибавити
сагласност и услове надлежне институције која
управља овим путевима.
Код пројектовања и изградње СЗСТГ,
обавезно је поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове области.
3.5.2. Хидротехника
Правила изградње представљају скуп
међусобно зависних елемената за формирање
трасе, међусобног положаја, дубине укопавања,
као и других правила.
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ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
 Водовод и канализација се морају трасирати
тако да:
 не угрожавају постојеће или планиране
објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта,
 да се подземни простор и грађевинска
површина рационално користе,
 да се поштују прописи који се односе на
друге инфраструктуре,
 да се води рачуна о геолошким особинама
тла, подземним водама...
 Водовод трасирати једном страном коловоза,
супротној од фекалне канализације, на
одстојању 1,0 m од ивичњака.
 Атмосферску
канализацију
трасирати
осовином коловоза (или изузетно због
постојећих инсталација или попречних падова
коловоза – једном страном коловоза на
одстојању 1,0 m од ивичњака, у ком случају је
фекална канализација трасирана осовином).
 Хоризонтално растојање између водоводних и
канализационих цеви и зграда, дрвореда и
других затечених објеката не сме бити мање од
2,5 m.
 Растојање водоводних цеви од осталих
инсталација (гасовод, топловод, електро и
телефонски каблови) при укрштању не сме
бити мање од 0,5 m.
 Тежити да водоводне цеви буду изнад
канализационих, а испод електичних каблова
при укрштању.




 Тежити да на прелазу преко водотока и канала
водоводне цеви буду изнад корита. У изузетним
случајевима (прелаз испод реке, канала,
саобраћајница и сл.) цеви се морају водити у
заштитној челичној цеви.


Минимална дубина укопавања цеви водовода и
канализације је 1,0 m од врха цеви до коте
терена, а нагиби према техничким прописима у
зависности од пречника цеви.

Нове цеви положити на слоју песка, на дубини
мин 1,1 m, водећи рачуна о укрштању са
другим инсталацијама.
Минимално дозвољено растојање водовода и
канализације при паралелном вођењу са
другим инсталацијама дато је у табели:
Минимално дозвољено растојање (m)
Паралелно вођење
међусобно водовод и
канализација

0.4

до гасовода

0.3

до топловода

0.5

до електричних каблова

0.5

до телефонских каблова

0.5



Минимални пречник водоводне цеви на
предметном подручју одређује ЈКП "Водовод",
али треба тежити да у свим улицама буде мин
Ø100 mm (због противпожарне заштите
објеката). Водоводну мрежу градити у
прстенастом систему.



За кућне водоводне прикључке пречника већег
од 50 mm, обавезни су одвојци са затварачем.



Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте
и друге објекте канализације није дозвољен.



Минимални
пречник
уличне
фекалне
канализације је Ø200 mm, а кућног прикључка
Ø150 mm. Нагиби цевовода су према важећим
прописима из ове области, у складу са
техничким прописима ЈКП "Водовод".



За одвођење атмосферских вода предвиђа се
изградња атмосферске канализације, због
градског сепарационог система канализације.
Не дозвољава се мешање употребљених и
атмосферских вода.



Минимални пречник атмосферске уличне
канализације је Ø400 mm, а дубине и нагиби
према прописима из ове области, у складу са
техничким условима ЈП "Градац".

 Полагање водовода или канализације у
тротоару се може дозволити само изузетно, уз
документовано образложење и са посебним
мерама заштите.
 Уколико није могућа траса у оквиру регулативе
саобраћајнице, водовод или канализацију
трасирати границом катастарских парцела уз
сагласност оба корисника међних парцела.
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Минимални кућни прикључци су Ø300 mm.


На свим променама правца, прикључцима,
као и на правим деоницама на приближно 50
m, потребно је предвидети ревизионе силазе
(шахте).



Одвођење употребљених вода из подрумских
етажа (постојећих и планираних) вршиће се
искључиво препумпавањем.



Избор материјала за изградњу водоводне и
канализационе мреже, као и опреме извршити
уз услове и сагласност ЈКП "Водовод".
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За одвођење атмосферских вода са површина
улица и тргова, постављају се сливници са
таложницима. Минимално растојање је 50-100
m (за мале нагибе саобраћајница), односно око
30 m (за саобраћајнице са великим нагибима).
Уколико су површине асфалта зауљене (у
оквиру бензинских станица, индустријских
локација и сл.), обавезно је предвидети
изградњу сепаратора уља и масти пре
испуштања атмосферских вода или вода од
прања платоа у атмосферску канализацију.
Димензионисање сепаратора је у зависности од
зауљене површине локације, и врши се у
складу са прописима из ове области.

 Испуштање

атмосферске канализације у
реципијент врши се обавезно уградњом уставе
(жабљег поклопца) на испусту, да би се
спречило плављење узводних насеља.

 На канализационој мрежи код сваког рачвања,
промене правца у хоризонталном и
вертикалном смислу, промене пречника цеви,
као и на правим деоницама на одстојању
приближно 50 m, постављају се ревизиони
силази.

 Црпне станице (како за воду, тако и за
канализацију) постављају се у непосредној
близини саобраћајница, на грађевинској
парцели предвиђеној само за те сврхе.
Габарити објекта се одређују у зависности од
протока садржаја, капацитета, типа и броја
пумпи. Величина грађевинске парцеле за
црпне станице одређује се у зависности од зона
заштите и обезбеђује се ограђивањем.

 Слободан простор око резервоара, црпних
станица, инсталација за поправак квалитета
воде, комора за прекид притиска и дубоко
бушених бунара обухвата најмање 10,0 m од
објекта.
Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се
користити само као сенокос.

 Појас
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полимерних материјала или водонепропус–ног
бетона).

 Уколико у близини објеката не постоји
изграђена градска фекална канализација, а
нема нивелационих могућности за изградњу отпадне воде из објеката прикључити
искључиво у водонепропусне јаме (од
полимерних материјала или водонепропусног
бетона), да би се спречило истицање отпадног
садржаја у подземне воде. Учесталост
пражњења јаме од стране ЈКП "Комуналац"
(или друге надлежне комуналне организације)
врши се по потреби, али најмање једном у
месец дана, на основу уговора о одржавању и
пражњењу. Димензионисање и изградња се
морају извести у складу са прописима за ту
врсту радова.

 У деловима Плана где постоји изграђена
фекална канализација, забрањује се употреба
пољских нужника и септичких јама. Објекти се
морају прикључити на градску мрежу у складу
са техничким условима ЈКП "Водовод".

 Положај

санитарних уређаја (сливници,
нужници...) не може бити испод коте нивелете
улица, ради заштите објеката од успора
фекалне канализације из уличне мреже.
Изузетно, може се одобрити прикључење
оваквих објеката на градску мрежу фекалне
канализације уз услове заштите прописане
техничким условима ЈКП "Водовод". Ове
уређаје уграђује корисник и саставни су део
кућних инсталација, а евентуалне штете на
објекту сноси корисник.

 Уколико у близини објеката не постоји улична
атмосферска
канализација,
прикупљене
атмосферске воде са локације се могу упустити
у отворене канале поред саобраћајница
(уколико постоје) или у затрављене површине
у оквиру локације.
Забрањена је изградња понирућих бунара.

 Забрањена је изградња објеката и сађење

заштите
око
водоводних
и
канализационих цевовода износи најмање по
2,5 m од спољне ивице цеви. У појасу заштите
није дозвољена изградња објеката, ни вршење
радњи које могу загадити воду или угрозити
стабилност цевовода.

засада над разводном мрежом водовода или
канализације. Власник непокретности која се
налази испод, изнад или поред комуналних
објеката (водовод, канализација...), не може
обављати радове који би ометали пружање
комуналних услуга.

 Уколико у јавној приступној саобраћајници не

 Сви индустријски објекти морају имати

постоји изграђена градска фекална канализа–
ција, до изградње фекалне канализације отпадне воде из објеката прикључити
искључиво у водонепропусне јаме (од

предтретман пречишћавања технолошке воде
пре испуштања у градску канализацију, чиме
ће се испоштовати ниво квалитета канализа–
ције при упуштању у реципијент.

Страна 346 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

 Постављање подземних инсталација (водовод,

вода Чачка" ("Енергопројект", Београд, нов.
1999. год.), као и "Генерално решење
водоводног система Чачка" ("Водопројект",
Београд, март 1998. год.) и "Генерални
пројекат водоводног система приградских
насеља Чачка" ("Водопројект", Београд,
новембар 1999. год.).

канализација, електро и ПТТ мрежа...) испод
зелених површина, вршити на растојању од
мин 2,0 m од постојећег засада, а уз одобрење
општинског органа за раскопавање и враћање
површина у првобитно стање.

 Прикључке из објеката на водоводну градску
мрежу вршити преко водомера. Водомер мора
бити смештен у посебно изграђен шахт и
испуњавати прописане стандарде, техничке
нормативе и норме квалитета, које одређује
ЈКП "Водовод". Положајно, водомерни шахт
постављати max 2,0 m од регулационе линије.

 Противпожарна заштита у насељима се
омогућава
изградњом
противпожарних
хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају
бити минималног пречника 100 mm, у
прстенастом систему. Изузетно се дозвољавају
слепи кракови цевовода до 180 m. Хидранти
пречника 80 mm или 100 mm се постављају на
максималној удаљености од 80 m, тако да се
пожар на сваком објекту може гасити најмање
са два хидранта. Удаљеност хидраната од
објекта је минимално 5 m, а највише 80 m.





Нисконапонска мрежа је мрежа називног
напона до 1 kV (0,4 kV, односно 1 kV).
Средњенапонска мрежа је мрежа називног
напона до 45 kV (у овом случају то су називни
напони 10 kV и 35 kV).


Јавне чесме морају бити уређене, а квалитет
воде се мора редовно контролисати од стране
Завода за јавно здравље - Чачак.
објеката (постројења за захват чисте воде,
постројења за пречишћавање отпадних вода,
резервоари,
колектори,
дистрибутивни
цевоводи...)
неопходно
је
извршити
консултације са стручном службом ЈКП
"Водовод".

 Прикључење објеката на градску мрежу



Подземну електроенергетску мрежу трасирати
у тротоарима, или у зеленом појасу у оквиру
регулативе саобраћајнице, у складу са трасама
приказаним у графичком делу плана.
Полагање каблова у коловозу може се
дозволити само изузетно, уз документовано
образложење и са посебним мерама заштите.
Уколико није могуће трасирати каблове у
оквиру регулативе саобраћајнице, каблове
водити границом катастарских парцела уз
сагласност корисника парцела.

водоводне мреже са мрежама другог
изворишта:
хидрофорима,
бунарима,
пумпама...

 Код пројектовања већих инфраструктурних

Нова Електроенергетска мрежа према начину
извођења може бити подземна, а према
напонском нивоу средњенапонска, или
нисконапонска.
Подземна мрежа изводи се подземним
водовима одговарајућег напонског нивоа,
односно кабловима намењеним за полагање у
ров.

 Забрањено је извођење физичке везе градске



Код пројектовања и изградње, обавезно је
поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове
области.
3.5.3. Електоенергетика

 Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из
водоводне мреже чији је притисак недовољан
(min 2,5 bar), предвиђају се уређаји за
повишење притиска. Уређај се поставља у
објекат који се штити од пожара или у посебно
изграђен објекат, у складу са прописима из ове
области.
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Подземна електроенергетска мрежа изводи се
кабловима намењеним за слободно полагање у
ров на минималној дубини од 0,8 м у свему
према техничким прописима за полагање
каблова у ров, водећи рачуна о минималним
растојањима и другим условима код укрштања,
приближавања и паралелног вођења са осталом
инфраструктуром.

вршити на основу техничких услова
надлежних комуналних
предузећа: за
водоводну мрежу и фекалну канализацију ЈКП
„Водовод“,
а
за
атмосферску
канализацију ЈП „Градац“.

Код полагања каблова у ров треба
остварити следећи редослед посматран од
грађевинске линије према оси улице:

При пројектовању, осим техничких услова
надлежних јавних предузећа, узети у обзир и
"Генерални пројекат одвођења употребљених

- кабловски водови 10 kV (или вишег
напонског нивоа),

- кабловски водови 1 kV за општу
потрошњу,
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- кабловски вод за јавно осветљење
изведено на стубовима.
Уколико није могуће остварити редослед
каблова описан у претходном ставу, каблови се
полажу у заједнички ров постављањем каблова
виших напонских нивоа на већу дубину од
каблова нижих напонских нивоа, у односу на
површину тла, уз задовољење техничких
прописа који се односе на минимална
растојања и друге услове код паралелног
вођења енергетских каблова.


Ров за полагање електроенергетских каблова
треба да буде трапезног пресека, са дном као
ужом (мин. 0,4 m) и врхом као широм
основицом (ширина дна увећана за 0,2 m),
прописних димензија, у зависности од броја
каблова, места и услова полагања.
Кабл се полаже благо вијугаво, због
слегања тла, у постељицу од песка минималне
дебљине 0,1 m испод и изнад кабла, уз
постављање упозоравајућих и заштитних
елемената и прописно слојевито набијање
материјала до потребне збијености код
затрпавања рова.
Ров не сме
саобраћајнице.

да

угрози



У исти ров са каблом, у складу са
прописима, у посебном удубљењу у дну рова,
може се положити заштитна Fe/Zn трака
одговарајућих димензија.


Испод асфалтираних површина, путева, пруга,
речних корита и на другим местима где може
доћи до механичких оштећења каблова
користе се заштитне PVC цеви и кабловска
канализација.



Заштитне цеви за полагање каблова
димензионишу се према броју и пречнику
каблова, тако да унутрашњи пречник цеви буде
најмање 1,5 пута већи од спољашњег пречника
кабла. Цеви треба да поседују дужину већу од
ширине коловоза за 0,5 до 1 m са обе стране
коловоза испод кога се постављају, а код
дужина цеви већих од 10 m рачунати са
струјним корекционим факторима због
отежаних услова одвођења топлоте. Размак од
горње површине заштитне PVC цеви до коте
коловоза треба да буде најмање 0,8 m.

При постављању каблова у ров потребно је
остварити следећа минимална растојања са
другим објектима:

- кабл 10 kV - кабл 10 kV: 0,1 m код паралелног
вођења, 0,3 m код укрштања;

- кабл 10 kV - кабл 1 kV: 0,07 m код паралелног
вођења, 0,3 m код укрштања;

- ел.ен. кабл – ТТ кабл: 0,5 m код паралелног
вођења, 0,3 m код укрштања за каблове напона
250 V према земљи, односно 0,5 m за каблове
напона према земљи већег од 250 V; Ел.ен. кабл
се поставља испод ТТ кабла;

- ел.ен. кабл – водоводна или канализациона цев:
0,5 m код паралелног вођења, 0,4 m код
укрштања за каблове 10 kV, односно 0,3 m за
каблове 1 kV;

- ел.ен. кабл – топловод: 0,7 m код паралелног
вођења, 0,6 m код укрштања;
- ел.ен. кабл – гасовод: 0,6 m код паралелног
вођења, 0,3 m код укрштања;


стабилност

Пре полагања кабл треба да претрпи
прописну
припрему
(температурну,
механичку), а полагање се врши уз поштовање
прописа из ове области (минимални
полупречници савијања, начин развлачења,
начин завршетака ...).

Страна 347 – Број 6

Уколико код паралелног вођења или укрштања
електроенергетских каблова са осталим
инфраструктурним објектима није могуће
остварити услове из претходног члана
потребно је применити следећу заштиту:

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла
са ТТ каблом потребно је електроенергетски
кабл провући кроз заштитну цев, али и тада
треба остварити минимално растојање од 0,3 m;

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла
са водоводном или канализационом цеви
потребно је електроенергетски кабл провући
кроз заштитну цев;

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла
са топловодом потребно је учинити да топлотни
утицај топловода не буде већи од 200 C, а то се
чини уградњом металних екрана између
енергетског кабла и топловода, или појачаном
изолацијом топловода, или применом посебне
кабловске кошуљице за затрпавање кабла и
топловода (нпр. мешавина шљунка следећих
гранулација и процентуалног учешћа у
мешавини: до 4 mm – 70%, од 4 mm до 8 mm –
15% и од 8 mm до 16 mm – 15%);

а)

Трасе каблова обележити
одговарајућим ознакама.

реперима

и

Дуж трасе кабла на регулисаном терену
поставити ознаке у нивоу терена које
обележавају: кабл у рову, кривину, односно
промену правца трасе, кабловску спојницу,
кабловску канализацију, укрштање каблова са
водоводним и канализационим цевима, ТТ
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кабловима, топловодом, гасоводом и сл. Ознаке
радити од металних плочица са подацима о
типу, пресеку и напонском нивоу кабла,
постављеним на прописаним растојањима.
б) Дуж трасе кабла на нерегулисаном терену трасу
кабла обележити бетонским стубићима са
утиснутом "муњом" и напонским нивоом кабла,
на растојањима од 25 до 30 m.

градити у оквиру објеката, на грађевинској
парцели или на јавној површини.
У оквиру блока ТС 10/0,4 kV/kV може да се
гради као приземни објекат.
Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV/kV
може бити монтажни или зидани.


Кабловске ознаке постављати у оси трасе
изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке
укрштања и изнад крајева кабловске канализације.
Геодетско снимање трасе кабла врши се пре
затрпавања рова у року од 24 h по завршеном
полагању кабла.




Реконструкцију
постојеће
надземне
електроенергетске
мреже
могуће
је
реализовати заменом старе надземне мреже,
само уколико се ради о замени дотрајалих
постојећих елемената мреже (замена старих
надземних водова новим истог напонског
нивоа, нпр. замена дотрајалих надземних
водова новим истог напона, замена дотрајалих
ННСКС или СНСКС новим ННСКС, односно
СНСКС истог напона, замена дотрајалих
надземних водова у виду Al-Če ужади новим
СКС истог напонског нивоа, све истом
постојећом трасом, замена старих водова
новим већег пресека ради повећања
капацитета, ради смањења губитака, додавање
нових проводника на постојећим стубовима
ради обезбеђења резервног напајања у
случајевима испада, замена старих стубова
новим бетонским, у истој траси и сл.), који
могу угрозити стабилност, сигурност и
поузданост преноса електричне енергије, или
представљати опасност по грађане и објекте,
или у случајевима кварова на мрежи, новом
надземном мрежом, истом постојећом трасом,
без додавања нових траса надземне мреже.
Објекти трансформаторских станица, у оквиру
постојећег габарита, могу претрпети замену
постојеће опреме и каблова новом опремом и
кабловима већег капацитета.
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Трансформаторске станице 10/0,4 kV/kV у
зонама привреде могу се градити у објекту у
оквиру комплекса појединачних корисника, на
слободном простору у оквиру комплекса
појединачних корисника или на јавној
површини.

У оквиру зоне ТС 10/0,4 kV/kV може да се
гради као подземни или надземни објекат.
Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV/kV
може бити монтажни, зидани или стубна
трафостаница.


Зидани или монтажни објекат ТС 10/0,4 kV/kV
је површине до 25 m2, зависно од типа и
капацитета, не ограђују се и немају заштитну
зону.



Код изградње трафо-станице 10/0,4 kV/kV
остварити минимално растојање било ког дела
објекта трафо-станице од границе парцеле у
складу са Правилима грађења за предметну
зону.



Стубне ТС 10/0,4 kV/kV могу да се постављају
само у оквиру комплекса, за сопствене
потребе. Стубне трафостанице обавезно
постављати
на
армирано-бетонским
стубовима, димензионисаним према величини
трансформатора, са темељом од бетона марке
бар МБ-20 и електро-опремом на стубу која
садржи ВН опрему, НН опрему и разводни
орман који поседује простор за смештај опреме
за напајање јавног осветљења.

Код постављања стубова, стубних ТС 10/0,4
kV/kV и опреме обавезно применити све врсте
заштите од опасности и непогода које се могу
појавити на овим објектима.


Трансформаторске станице 10/0,4 kV/kV у
зонама мешовитог становања могу се градити
у оквиру објеката или на слободном простору
у оквиру блока.

Растојање стубова стубних трафо-станица
10/0,4 kV од државног пута II А реда,
општинских и некатегорисаних путева износи
најмање висину стуба.



У оквиру блока ТС 10/0,4 kV/kV може да се
гради као подземни или надземни објекат.

Растојање стубова стубних трафо-станица
10/0,4 kV/kV од границе парцеле износи:

-

најмање висину стуба,

Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV/kV
може бити монтажни или зидани.

-

мање од висине стуба, уз сагласност власника
суседне парцеле.





За ТС 10/0,4 kV/kV прописан је максимални
ниво буке од 40 db дању и 35 db ноћу. Зидови
ТС 10/0,4 kV/kV треба да буду са уграђеним



Трансформаторске станице 10/0,4 kV/kV у
зонама становања ниских густина могу се
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звучно-изолационим материјалом који ће
ограничити ниво буке у оквиру прописима
дозвољених вредности.
Због спречавања негативног утицаја на
животну средину у случају хаварија због
изливања трафо-уља, потребно је испод
трансформатора изградити јаме за скупљање
истог.


До ТС 10/0,4 kV/kV (подземне, приземне или
стубне) потребно је обезбедити приступни пут
минималне ширине 2,5 m од најближе јавне
саобраћајнице за приступ теренског возила.



До ТС 10/0,4 kV/kV прикључне 10 kV-не и 1
kV-не електроенергетске водове изводити само
у виду подземних електроенергетских водова.



Монтажне бетонске ТС 10/0,4 kV/kV
радити са одговарајућим темељима, носачима
трансформатора, кровном конструкцијом,
вратима са отварањем изнутра без кључа,
жалузинама и другом опремом за ефикасно
хлађење, тротоаром, поклопцима отвора у поду
и осталом сигурносном и заштитном опремом
која обезбеђује високу безбедност и сигурност
у раду, као и заштиту од свих могућих
опасности и елементарних непогода.





Изградња електрана које користе обновљиве
изворе енергије (соларна, хидро-гео-термална)
за производњу електричне енергије за
сопствене потребе дозвољена је у свим зонама,
а за пласман електричне енергије на тржиште
(соларна, хидро-гео-термална и електрана на
био масу) у зонама пословања.
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, а за
пласман електричне енергије на тржиште
обавезно је прибављање услова и сагласности
од надлежног предузећа за производњу и
дистрибуцију електричне енергије.
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пут минималне ширине 3,5 m, а улазна капија
мора имати посебан део за пролаз пешака.
3.5.4

Телекомуникације



Објекти за смештај телекомуникационе опреме
у зонама становања средњих и ниских густина
могу се градити у оквиру објеката, на
грађевинској парцели или на јавној површини.
У оквиру блока објекти могу да се граде као
приземни објекти. Приземни објекат може
бити монтажни или зидани.



Објекти за смештај телекомуникационе опреме
у зонама привреде могу се градити у објекту у
оквиру комплекса појединачних корисника, на
слободном простору у оквиру комплекса
појединачних корисника или на јавној
површини.

У оквиру зоне објекат може да се гради као
приземни објекат.
Приземни објекат може бити монтажни или
зидани.


Објекти за смештај телекомуникационе опреме
у зонама зелених јавних површина граде се као
подземни или изузетно као приземни објекти.



Приземни
објекат
за
смештај
телекомуникационе
опреме
је
објекат
површине до 50 m2. 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 m 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.



На подручју дефинисаном границама овог
ПГР-а нова телекомуникациона мрежа
(транспортна, приступна и КДС мрежа) изводи
се обавезно као подземна.



Површина на којој се налазе објекти електрана
које користе обновљиве изворе енергије за
производњу електричне енергије, у виду
партерних објеката (објекти на тлу), мора бити
ограђена металном оградом висине минимално
1,8 m. Ограда мора бити уземљена. Минимално
растојање од било ког дела објекта електране
до ограде износи 2,5 m.



Подземни
телекомуникациони
водови
транспортне, приступне, КДС мреже и
телекомуникационе канализације постављају
се на јавној површини (тротоарски простор,
слободне површине, зелене површине,
пешачке стазе, паркинг простор и изузетно
саобраћајнице) и на грађевинским парцелама
уз сагласност власника-корисника.



До објекта електране која користи обновљиве
изворе енергије за производњу електричне
енергије, потребно је обезбедити приступни



Подземни
телекомуникациони
водови
(каблови) полажу се у ров ширине минимално
0,4 m, на дубини од минимално 0,8 m, према
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важећим техничким прописима за полагање ТТ
водова у ров.




Код приближавања и укрштања ТТ каблова са
осталом
инфраструктурним
објектима
потребно је остварити следеће минималне
размаке:

- са водоводном цеви код укрштања 0,5 m, а код
паралелног вођења 0,6 m;
- са канализационом цеви код укрштања 0,5 m, а
код паралелног вођења 0,5 m;
- са електроенергетским каблом до 10 kV код
укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 1,0 m;
- од упоришта електроенергетских водова до 1
kV 0,8 m;

- са гасоводом код укрштања 0,5 m, а код
паралелног вођења 0,6 m;


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.

Приземни објекат може бити монтажни или
зидани.


Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио
и ТВ станица, антена, антенских стубова и
антенских носача у зонама ниских и средњих
густина становања могу се градити у оквиру
објеката, на грађевинској парцели или на јавној
површини.

У оквиру блока објекти могу да се граде као
приземни објекти или објекти на стубу (само за
антене).
Приземни објекат може бити монтажни или
зидани.

Надземни објекат за смештај мобилне
телекомуникационе опреме и антенских
стубова са антенама поставља се на комплекс
максималне површине од 100 m2. Комплекс
мора бити ограђен и око њега нема заштитне
зоне.

У комплекс се постављају антенски
стубови са антенама и контејнери базних станица.
Контејнери базних станица не могу да заузму више
од 50% површине комплекса.
Удаљење антенског стуба од суседних
објеката и парцела мора бити веће или једнако
висини стуба са антеном. Предметно удаљење
може бити и мање од наведеног, али не мање од
половине висине стуба са антеном. У том случају
потребно је прибавити сагласност власника
угроженог суседног објекта или парцеле, за
постављање предметног антенског стуба.
Напајање
објекта
за
смештај
телекомуникационе
опреме
електричном
енергијом вршиће се подземно из постојеће НН
мреже 1 kV.


Нови телекомуникациони надземни вод,
којим се врши замена постојећег вода мора бити у
виду самоносивог вода.


Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио
и ТВ станица, антена, антенских стубова и
антенских носача у зонама привреде могу се
градити у објекту у оквиру комплекса
појединачних корисника, на слободном
простору у оквиру комплекса појединачних
корисника или на јавној површини.

У оквиру зоне објекат може да се гради као
приземни објекат или објекат на стубу (само за
антене).

- од темеља електроенергетског стуба 0,8 m, а не
мање од 0,3 m ако је телекомуникациони вод
механички заштићен;
- са топловодом код укрштања 0,5 m, а код
паралелног вођења 0,6 m;
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До
објекта
за
смештај
мобилне
телекомуникационе опреме потребно је
обезбедити приступни пут минималне ширине
3 m од најближе јавне саобраћајнице.

Слободне површине комплекса морају се
озеленити.


Објекат за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио
и ТВ станица, антена, антенских стубова и
антенских носача треба да има положај такав
да не угрожава прегледност, безбедност и
сигурност кретања свих учесника у саобраћају.
Боје антенских стубова и друга
обележавања 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
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саобраћај. Због дневне видљивости стуб треба
да буде обојен тако да постоје поља од по 3 m,
црвене и беле, или беле и наранџасте боје
наизменично (последње поље на врху стуба
треба да буде црвено, односно наранџасто).
Ноћна видљивост антенског стуба
остварује се прописним постављањем
одговарајуће светиљке на врху стуба.


Приступни телекомуникациони водови
за повезивање мобилних централа и базних
радио-станица граде се подземно на подручју
овог плана.



Подземни ТТ водови мреже мобилне
телефоније полажу се у ров димензија као и
ров за полагање ТТ каблова фиксне телефоније
у ров.
Код приближавања, паралелног вођења
и укрштања ТТ каблова мреже мобилне
телефоније са осталим инфраструктурним и
другим објектима потребно је остварити
минималне размаке и друге услове у складу са
техничким прописима који важе за ТТ каблове
фиксне телефоније.



Максимални ниво буке у случају објеката за
смештај телекомуникационе опреме (фиксне
телефоније, мобилне телефоније, радија,
телевизије, информатичких система,...) је 40 db
дању, односно 35 db ноћу.
3.5.5. Термоенергетика
ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И
ОБЈЕКАТА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ


Дистрибутивна гасоводна мрежа

Дистрибутивна гасоводна мрежа је од
полиетиленских цеви радног притиска до 4 бара.
Гасовод водити подземно положен у ровове
потребних димензија, у тротоару и то што ближе
регулационој линији.
При паралелном вођењу дистибутивног
гасовода са подземним водовима, минимално
светло растојање износи 40 цм. При укрштању
гасовода са подземним водовима, минимално
светло растојање износи 20 цм, а при вођењу
гасовода поред темеља 1.0 м.
При извођењу саобраћајница и уређењу
терена потребно је поштовати прописане висине
надслоја у односу на укопан гасовод у зависности
од услова вођења (у зеленој површини, испод
тротоара, испод саобраћајнице и сл.)
Минимална висина надслоја у односу на
укопан гасовод у зеленој површини је 0.8м.
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Минимална висина надслоја у односу на
укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње
ивице цеви до горње коте тротоара) је 1.0 м.
Приликом
укрштања
гасовода
са
саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под
правим углом у односу на осу саобраћајнице. У
колико то није могуће дозвољена су одступања до
угла од 60 о.
Испод саобраћајница, минимална висина
надслоја од горње ивице гасовода до горње коте
коловозне конструкције, без примене механичке
заштите, ако се статичким прорачуном цевовода
на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће,
износи 1.35 м.
Испод саобраћајница, минимална висина
надслоја од горње ивице гасовода до горње коте
коловозне конструкције када се гасовод
механички штити полагањем у заштитну цев
износи 1 м, ако се статичким прорачуном цевовода
на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће.
Уколико није могућа траса у оквиру
регулативе
саобраћајнице,
вод
трасирати
границом катастарских парцела уз сагласност оба
корисника међних парцела.
Укрштање дистрибутивног гасовода са
саобраћајницама врши се полагањем гасовода у
заштитну цев односно канал.
При изради техничке документације у
свему се придржавати правилника о техничким
условима и нормативима за пројектовање и
изградњу
дистрибутивног
гасовода
од
полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара
и Правилника о техичким условима и
нормативима за пројектовање и полагање кућних
гасних прикључака за радни притисак до 4 бара.


Посебне мере заштите изграђених гасовода
при извођењу радова

У појасу ширине по 3 м са сваке стране,
рачунајући од осе гасовода на местима укрштања
и паралелном вођењу, предвидети извођење свих
земљаних радова ручним ископом. На растојању 1
до 3 м ближе ивице рова од спољне ивице
гасовода, могуће је предвидети машински ископ у
случају кад се пробним ископима (шлицоваљем)
недвосмислено утврди тачан положај гасовода и
кад машински ископ одобри представник ЈП
„Србијагас“ на терену.
Уколико на местима укрштања и/или
паралелног вођења дође до откопавања гасоводне
цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора
обавестити ЈП „Србијагас“ ради предузимања
потребних мера које ће се одредити након увида у
стање на терену.

Страна 352 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

У случају оштећења гасовода, које
настане услед извођења радова у зони гасовода,
услед непридржавања одређених услова, као и
услед непредвиђених радова који се могу јавити
приликом извођења објекат, инвеститор је дужан
да сноси трошкове санације на гасоводним
инсталацијама и надокнади штету насталу услед
евентуалног прекида дистрибуције гаса.
Приликом извођења радова грађевинска
механизација мора прелазити трасу гасовода на
обезбеђеним прелазима, утврђеним тако да се не
изазива појачано механичко напрезање гасовода.
У зони 5 м лево и десно од осе гасовода
не дозвољава се надвишење (насипање постојећег
терена), скидање хумуса, односно промена
апсолутне коте терена која је постојала пре
извођења радова.
Приликом извођења радова у зонама
опасности и код ослобођене гасоводне цеви
потребно је применити мере за спречавање
изазивања експлозије или пожара: забрањено је
радити с отвореним пламеном, радити са алатом
или уређајима који могу при употреби изазвати
варницу, коришћење возила који при раду могу
изазвати варницу, коришћење електричних
уређаја који нису у складу са нормативима
прописаним у одговарајућим стандардима СРПС
за
противексплозивну
заштиту,
одлагање
запаљивих материја и држање материја које су
подложне самозапаљењу.
Инвеститор је обавезан у складу са
Законом о цевоводном транспорту гасовитих и
течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих
угљоводоника („Сл. гласник РС“, бр. 4/2009), да 10
дана пре почетка радова у заштитном појасу
гасовода, обавести ЈП „Србијагас“ у писаној
форми, како би се обезбедило присуство
представника за време трајања радова у близини
гасовода.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА
ТЕРМОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Прикључке из објеката на мрежу вршити на
основу техничких услова надлежних јавних
комуналних предузећа.
3.6. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И
КАПАЦИТЕТА
Подручје плана обухвата изграђене и
неизграђене површине које су
дефинисане
правилима уређења и грађења и приказане у
графичком прилогу бр 6. Карта Регулације и
површине јавне намене.
Планиранoм организацијом простора
тежило се равномераном развоју насеља уз
уважавање принципа очувања здaраве животне
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средине. Основне намене које сe третирају на нивоу
ПГР су становање, привреда и пословање, спорт и
рекреација, јавне функције и др.
Табела бр. 9: На основу правила грађења
датих овим планом табеларно су приказани
урбанистички параметри као и орјентациони
проценат остварених капацитета.

НАМЕНА

МЕШОВИТО
СТАНОВАЊЕ СА
ЦЕНТРАЛНИМ
ФУНКЦИЈАМА
СТАНОВАЊЕ
СРЕДЊИХ ГУСТИНА
СТАНОВАЊЕ
НИСКИХ ГУСТИНА
ПРИВРЕДА

ПланиОстварани
рени
Урбанис- макси- процемални
тичка
нат
зона/
проце- изграцелина
нат
ђености
/подцелина изграђености

1.9

50%

14%

3.3 и 4.1

40%

9%

30%

7%

40%

6%

3.5, 3.6, 4.2,
4.3 и 4.4
2.1, 2.2, 2.3
И 3.1

УСЛУЖНО
ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР

1.11

40%

0%

КОМЕРЦИЈАЛНИ,
ТУРИСТИЧКО
СПОРТСКИ
САДРЖАЈИ

3.2

50%

0%

АУТОБУСКА
СТАНИЦА

1.10

20%

0%

ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

1.7

35%

15%

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
-ВРТИЋ

1.6

35%

10%

ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
-АМБУЛАНТА

1.3.

40%

18%

ПОЛИЦИЈСКИ И
ВАТРОГАСНИ ДОМ

1.4.

40%

0%

ПОШТА

1.2

55%

49%

ОБЈЕКТИ УПРАВЕ,
ДОМ КУЛТУРЕ,
ЗАДРУЖНИ ДОМ

1.1.

40%

20%

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

1.5

25%

2,5%

МИКРОПИЈАЦА

1.8

60%

0%
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Основни урбанистички параметари за све
јавне функције:
Урбанистички параметри за све јавне
садржаје разликују се у односу на врсту намене,
њихово спровођење вршити у складу са важећим
Правилницима за појединачне намене јавног
карактера.
Јавне функције (образовање, култура,
здравство, социјална заштита, спорт и рекреација,
јавно зеленило) су планиране по принципу
равномерне заступљености и децентрализације
имајући у виду потребе и околног гравитирајућег
становништва из околних насеља.

4.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење
вршиће се :

Плана

генералне

регулације

1. Директно из плана
 Овај план представља основ за издавање
Информације о локацији, Локацијских услова и
израду Пројекта препарцелације и парцелације
и Геодетског елабората исправке граница
суседних парцела и спајање суседних парцела
истог власника, у складу са одредбама Законом
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 54/13 решење УС, 98/13 – одлука УС), а у
вези члана 130. став 2 Закона о изменама и
допунама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 132/14 и 145/14 исправка), осим за подручја која су предвиђена
за обавезну даљу разраду Урбанистичким
пројектом.
2. Израдом Планова детаљне регулације:
Планом је прописна обавезна израда Плана
детаљне регулације:


ПДР за део тока „Слатинске реке“ П≈15ха
3. Израдом Урбанистичких пројеката

За разраду Урбанистичким пројектом
предвиђене су јавне намене и делови који су од
значаја за град које су регулисане овим Планом.
На графичком прилогу - „Карта спровођења
плана“ дат је приказ подручја одређених за
обавезну разраду Урбанистичким пројектом.
Урбанистички пројекти се израђују у складу са
обавезама датим кроз правила уређења и грађења
за одређене зоне и намене.
Израда Урбанистичког пројекта за потребе
спровођења планских решења и поставки ПГР је
предвиђена за следеће просторе:
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 за урбанистичку целину 1.1 – комплекс Дома
културе (ознака ДК)
 за урбанистичку целину 1.4 – полицијска и
ватрогасна станица
 за урбанистичку целину 1.8- микропијаца
 за урбанистичку подцелину 3.4.1 и 3.4.2 –
Гробље и заштитни појас зеленила
Границе
урбанистичких
пројеката
дефинисане су на графичким прилозима „Карта
спровођења ПГР“ и „Карта намене површина“).
Овај план представља основ за издавање
Информације о локацији, Локацијских услова,
израду Пројекта препарцелације и парцелације и
Геодетског елабората исправке граница суседних
парцела и спајање суседних парцела истог
власника, у складу са одредбама Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12,
42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС и 98/13 –
УС,132/14 и 145/14), изузев за подручја која су
предвиђена за обавезну даљу разраду Планом
детаљне регулације односно Урбанистичким
пројектом.
5.
Овај план ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

110.
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, 145/14 и 83/18) и члана 63.
Статута града Чачка („Службени лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015,
26/2016 и 11/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЉУБИЋ“ 2
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни и плански основ за израду плана
Правни основ за израду Плана детаљне регулације
„Љубић 2“ садржан је у:
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- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18).
- Правилнику о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15).
- Одлуци о изради Плана детаљне регулације
„Љубић 2“ („Службени лист града Чачка“ бр.
16/2015).
Плански основ:

1.3. Граница обухвата плана
Опис границе
Простор који се разрађује Планом обухвата
делове катастарске општине Љубић и катастарске
општине Чачак, односно простор између улица
Булевара Танаска Рајића, Светомира Домановића,
Љубић - Коњевићи 4, Милуна Гаврића, Љубић –
Коњевићи 2 и Булевара Љубић – Коњевићи 1,
изузев на делу парцела КО Љубић бр. 1801/1,
1801/30, 1801/31 и 1801/32, где се налазе постојећи
магацини.
Површина обухвата Плана је 8.84 ha.

Плански основ за израду Плана детаљне
регулације „Љубић 2“ је План генералне
регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку
(„Службени лист града Чачка“, бр. 13/2014).
План детаљне регулације „Љубић 2“ (у даљем
тексту План), представља даљу разраду смерница
Плана генералне регулације „Љубић – Коњевићи“
у Чачку (у даљем тексту ПГР) уз поштовање
смерница, стечених урбанистичких обавеза и
постојећег начина коришћења предметног
простора.
1.2. Циљеви и задаци израде плана
Циљ израде Плана 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 јавног од осталог грађевинског
земљишта



Рационалније
земљишта



Дефинисање карактеристичних зона, односно
целина са планирањем нове изградње



Усклађивање организације, опремања и
уређења простора и његова заштита уз
примену услова и критеријума за заштиту
животне средине



Повећање квалитета комуналне опремљености

коришћење

грађевинског

Израда плана заснива се на постављеним
циљевима и задацима и то у складу са:
 Планом генералне
Коњевићи“ у Чачку

25. април 2019. године

регулације

„Љубић

–

 Могућностима
геоморфолошких
карактеристика терена, потребама привредних
субјеката и принципима заштите животне
средине.

Катастарске парцеле које улазе у обухват плана
Планом су обухваћени делови К.О. Чачак и
К.О. Љубић.


У К.О. Чачак

Целе катастарске парцеле:
2520, 2521/1, 2521/3, 2521/4, 2521/5, 2521/6.
Делови катастарских парцела:
2519/1, 2519/2, 2519/3, 2519/4, 2519/5, 2519/6,
5149/1.


У К.О. Љубић

Целе катастарске парцеле:
1809/2, 1809/3, 1809/4, 1809/5, 1809/6, 1809/7,
1809/8, 1809/11, 1809/12, 1809/13, 1798/4, 1810/5,
1810/6, 1810/7, 1810/8, 1810/9, 1800/3, 1801/28,
1810/21, 1810/22, 1810/23, 1810/4, 1801/9, 1801/4,
1801/5, 1801/6, 1801/7, 1801/8, 1801/16, 1801/17,
1801/18, 1801/19, 1801/20, 1801/21, 1801/22,
1806/3, 1806/1, 1806/2, 1807/4, 1807/3, 1807/1,
1807/2, 1807/5, 1807/7, 1807/8, 1807/9, 1807/10,
1807/6, 1801/27, 1802/10, 1802/2, 1802/11, 1802/12,
1802/13, 1802/5, 1802/1, 1802/6, 1802/7, 1802/8,
1805/10, 1805/11, 1805/9, 1805/8, 1805/7, 1805/6,
1805/5, 1805/4, 1805/3, 1805/2, 1805/1, 1829/11,
1829/12, 1829/1, 1829/2, 1829/13, 1829/10, 1829/3,
1829/4, 1829/5, 1829/6, 1829/7, 1829/8, 1832/1,
1832/4, 1831/1, 1831/11, 1831/10, 1831/14, 1831/7,
1831/5, 1831/6, 1831/2, 1831/3, 1830/1, 1830/2,
1832/2, 1832/5, 1832/3, 1831/12, 1831/13, 1833/1,
1834/3, 1834/1, 1834/2, 1833/5, 1833/2, 1833/3,
1833/4.
Делови катастарских парцела:
1799, 1800/1, 1800/4, 1800/2, 1801/3, 1801/10,
1801/11, 1801/12, 1801/13, 1801/14, 1801/15,
1801/23,1801/24, 1801/25, 1801/26, 1801/1, 1802/3,
1802/14, 1802/9, 1802/4, 1803, 1804, 1829/9, 2743/1,
1831/4, 1835/4, 1835/1, 1836, 1837, 1828/1, 1828/2,
2732, 1826/1, 1826/2, 1825/2, 1824, 1825/1, 1823/4,
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1823/2, 1811/2, 1811/1, 1808/3, 1810/20, 1810/15,
1810/13, 1810/10, 1809/1, 1809/9.

3. План детаљне
Прељина»

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.

4. План детаљне регулације «Љубић 2»

1.4. Обавезе, услови и смернице из планских
докумената вишег реда
1.4.1. Извод из Плана генералне регулације
2.0 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР
ГРАНИЦА ПЛАНА НА ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ,
ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ
ЗОНА 1
Зона 1 обухвата простор чија граница
почиње кружним током код „Рампе“, а затим ка
истоку креће улицом Ђорђа Томашевића до
раскрснице са новопланираним Булеваром Љубић
– Коњевићи1, нагло скреће ка северу, а затим
северозападно дуж Булевара долази до улице
Хероја Ђуракића којом скреће ка југу до улице
Славка Крупежа и њом долази до кружног тока тј.
до почетне тачке Зоне 1.

регулације

«Коњевићи-

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
садржаје и објекте

намене,



мреже и објекте инфраструктуре и јавног
зеленила са нивелационим и регулационим
решењима



локације за које
урбанистички пројекат

се

обавезно

ради



локације за које је обавеза расписивања
јавних архитектонских или урбанистичких
конкурса

Граница зоне приказана је на графичком
прилогу бр.6 КАРТА ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ
ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА ЗОНЕ.



У циљу детаљнијег дефинисања планских
елемената и ефикаснијег спровођења поставки
плана, а према специфичностима зона 1 подељена
је на целине и у оквиру ње планиран је ПДР
„Љубић 2“.

Обавезујуће смернице за израду планова детаљне
регулације

Претежна намена ове зоне је становање
средњих густина од 50-150 ст/ха које је
заступљено у 3 урбанистичке целине, а поред
становања у овој зони планиран је и центарцентралне функције, локални спортски центар,
пословање као и реонски парк.
2.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР ГРАНИЦА
ПЛАНА НА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО
ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
2.1.1. 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
општински пут»

регулације

«Северни

и друге елементе значајне за спровођење

плана.

План детаљне регулације «Љубић 2»
Планом детаљне регулације бр.5 „Љубић
2“ обухваћен је простор између Улице Ђорђа
Томашевића, Светомира Домановића, Љубић –
Коњевићи4, Милуна Гаврића, Љубић – Коњевићи2
и Булевара Љубић - Коњевићи1.
Предметно подручје је опредељено за
следеће претежне намене:



становање – средње густине насељености
50-150 ст/ха - као доминантна намена у оквиру
захвата плана.
Општи услови грађења
Б – срeдња густина насељености 50 - 150 ст/ха
У овој зони становања средњих густина је
планирано ПОГУШЋАВАЊЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ
ПАРЦЕЛАМА, кроз могућност организовања два
стана-домаћинства у склопу једног објекта, али не
више од три стана. ПОВЕЋАЊА СПРАТНОСТИ
ДО П+2 (три етаже у могућим комбинацијама).
МОГУЋА
је
ИЗГРАДЊА
ПОСЛОВНОГ
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ПРОСТОРА у оквиру стамбеног објекта, али не
више од 30% површине. Уколико се ради о
пословању које има карактер услужног занатства
онда је та површина ограничена на 20%. Могућа је
изградња и другог стамбеног или пословног
објекта на истој парцели.

урађених специјалистичких
и стратешких
докумената. Водови се морају планирати тако да:

Планирана густина у зони, може по
блоковима бити већа или мања од задате, под
условом да се не ремети просечна густина целе
зоне.

 да се подземни простор и грађевинска
површина рационално користе,

- планирана густина насељености од 51-150
становника/ха, а просечна густина становања 2050 станова/ха;
- у овој зони градити искључиво тип
индивидуалних стамбених објеката у варијантама
слободно-стојећих, двојних и објеката у низу. У
оквиру једног индивидуалног стамбеног објекта
могуће је организовати максимум три стана.
- тежити очувању постојећег система регулације,
уз његову измену само тамо где је то неопходно
ради уобличавања саобраћајне матрице; нову
регулацију надовезати на систем постојеће у
јединствену целину;
- индекс заузетости 30-50%
- просечна површина парцеле за слободно-стојећи
објекат је 3,00 ара, за двојни 4,50 ара, а за низ 2,00
ара;
- мах спратност стамбених објеката је три
надземне етаже.
- на парцелама већим од 5,00 ари пословни простор
се може организовати у саставу стамбеног објекта,
уз обавезну еколошку и урбанистичку анализу.
- на парцелама од 5,00-8,00 ари, могућа је
изградња и другог објекта на парцели за потребе
становања или за потребе организовања пословог
простора из терцијарног сектора,
- настојати да се гаражирање аутомобила оствари
у склопу основног објекта -помоћни простор
(простор у функцији основног објекта) ако се
гради као независни објекат на парцели (доградња
уз постојећи стамбени или изградња) може имати
мах.површину 30м2.
- на парцелама од 5 ари уколико се планира
изградња другог стамбеног или пословног објекта,
помоћни објекти се не могу градити као независни
објекти.
Инфраструктурни системи
Инфраструктурни системи морају се
планирати тако да задовоље потребе свих
функција уз коришћење података из претходно

 не угрожавају постојеће или планиране
објекте, као и планиране намене коришћења
земљишта,

 да се поштују прописи који се односе и на
друге инфраструктуре,
 да се води рачуна о геолошким особинама тла,
подземним водама...
1.5. Опис постојећег стања
1.5.1. Грађевинско подручје и намена
површина
1.5.1.1. Грађевинско подручје
Изграђене површине заузимају највећи
простор у обухвату Плана. Неизграђене површине
заузимају тек једну десетину простора и
заступљене су у форми ливада, њива и воћњака.
Планом вишег реда, читав простор је опредељен
као грађевинско подручје.
1.5.1.2. Намена површина
Намена површина
Доминантна намена у обухвату Плана је
породично становање, које заузима највећи
проценат изграђеног подручја. После породичног
становања,
најзаступљеније
су
површине
породичног становања са делатностима (локали,
трговина, радионице, фризерски салон, сервиси и
слично), које су најчешће распоређене уз булевар
Танаска Рајића. Следеће по заступљености је
слободно и неизграђено земљиште (ливаде, њиве,
воћњаци).
Осим ове три, друге намене су врло слабо
заступљене, не формирају зоне, већ се тачкасто
јављају у оквиру предметног плана.
Од комерцијалних делатности, које су
препознате као основна намена, односно
независне од становања у простору су препознати
аутопревозник, пекара, производња трака за
фискалне касе, производња PVC столарије,
прерада дрвета, као и обрада метала.
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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Површине и објекти јавне намене:
Од површина јавне намене у оквиру
предметног простора препознате су:
-

саобраћајне површине

површине
трафостаница

за

комуналне

садржаје

–

Објекти јавне намене једино су заступљени
кроз један објекат трафостанице.
Саобраћајне површине у обухвату Плана
чини мрежа улица локалног карактера и приватних
или полуприватних прилаза. Свака изграђена
парцела у обухвату плана има обезбећен директан
или индиректан колски прилаз. Међутим, ове
улице су углавном недовољне ширине и у
појединим деловима без адекватног асфалног
застора. Изузев на ободном Булевару Танаска
Рајића, примећено је потпуно одсуство тротоара на
предметном простору.
Комунални садржаји – на предметном
простору
је
евидентиран
један
објекат
трафостанице. Он је смештен на ивици парцеле
која је у приватном власништву.
Површине остале намене
Становање је присутно на читавом
предметном простору, осим у делу плана где су
заступљене слободне и неизграђене површине у
виду ливада, њива и воћњака. Становање се јавља
као породично становање или као породично
становање са делатностима. Након евидентирања
стања на терену и анализе постојеће грађене
структуре, стиче се утисак да је становање
организовано као вишегенерацијско, па је чест
случај да на једној парцели постоји два стамбена
објекта, или су у питању објекти великих габарита,
са по две до три стамбене етаже. У склопу
појединих парцела породичног становања
присутне су мале повртарске баште.
Производно комерцијалне делатности се
углавном јављају као пратећа намена становању, и
то као локали, сервиси, радионице, трговине,
фризерски салони и слично. Производно
комерцијалне делатности, које се јављају као
основна намена на парцели, јављају се на пар
локација
у
обухвату.
Најзначајније
су
аутопревозник, пекара, производња трака за
фискалне касе, производња PVC столарије, обрада
метала, као и прерада дрвета. Прерада дрвета
лоцирана је у склопу породичног дворишта,
односно, егзистира као пратећа намена становању.
Слободне и неизграђене површине су
после становања и становања са делатностима
најзаступљенија намена. Заузимају једну десетину
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предметног подручја. Користе се углавном за
повртарство, у функцији домаћинстава у
окружењу, или као ливаде и воћњаци. Ове
површине заступљене су на више локација у
обухвату Плана у виду неизграђених парцела у
оквиру густо изграђених стамбених зона и на
самом ободу плана са северне и источне стране.
1.5.1.3. Врста изградње
Предметно подручје је густо изграђено. Уз
главни објекат на парцели, углавном се јављају
један или више помоћних објеката. Није ретко ни
да се на једној парцели појаве два стамбена
објекта.
Објекти су махом грађени у последње три
деценије и доброг су квалитета. Највећи је број у
потпуности завршених објеката. Постоји свега
неколико који су делимично у употреби и
неколико који су у употреби, али им недостаје
фасадна облога.
Спратност је неуједначена и креће се 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
Планом детаљне регулације „Љубић 2“
обухваћен је простор између Булевара Танаска
Рајића, (бивша Ђорђа Томашевића), Светомира
Домановића, Љубић – Коњевићи 4, Милуна
Гаврића, Љубић – Коњевићи 2 и Булевара Љубић Коњевићи1.
Саобраћајно-географски положај простора у
обухвату ПДР-а је повољан с обзиром да његовом
територијом тангира значајна саобраћајница –
градска магистрала / коридор - државног пута II А
реда, број 179, којом Љубић остварује квалитетне
везе са ближим и даљим окружењем.
Основни путни правац у оквиру граница Плана
који тангира цео простор са јужне стране је,
управо, Булевар Танаска Рајића, који уводи
саобраћај у центар града и поклапа се са
државним путем II А реда, број 179, деоница бр.
17903, од чвора бр. 17902 - Чачак (Љубић) на
стационажи км 21+168
до чвора 2312 –
Коњевићи на стационажи км 24+935 (према
референтном систему мреже државних путева
Републике Србије , децембар 2015. год).
Овај путни правац на деоници на којој
тангира границу Плана (од км 22+713 до км
23+305) има попречни профил који се састоји од
две коловозне траке ширине по 6.5м раздвојене
острвом ширине 1м и са тротоарима са обе стране
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ширине до 1.5м, али и сачуваном регулацијом за
будуће проширење.

1.5.3. Мреже и капацитети јавне комуналне
инфраструктуре

Основно обележје простора у обухвату
Плана представља спонтана градња. Подручје
карактерише спонтано настала мрежа „улица“ које
прате протезање већих катастарских парцела, које
су уситњаване за потребе стамбене индивидуалне
изградње и у оквиру истих одвајани уски прилази
до тако формираних грађевинских парцела са
углавном, слепим завршецима.

1.5.3.1. Хидротехничка инфраструктура

Саобраћајна мрежа није у потпуности
дефинисана нити повезана и одликује се
одсуством хијерархијског нивоа саобраћајница.
Систем саобраћаја се своди на мрежу
приступних слепих улица, које припадају
секундарној мрежи. У неким деловима стамбене
улице су са регулацијом ужом од 3.5м, што
отежава приступ комуналним и ватрогасним
возилима, и не одговарају саобраћајним потребама
насељених делова.
На подручју Плана детаљне регулације
није евидентан недостатак паркинг површина јер
је заступљено индивидуално становање, које
омогућава задовољење захтева за паркирањем у
оквиру парцела корисника.
У изграђеним деловима секундарне
саобраћајне мреже нису присутне линије ЈГП-а, а
крећу се, једино, Булеваром Танаска Рајића.
1.5.2.2. Оцена постојећег стања

На подручју Плана је делимично изграђена
водоводна мрежа. Водоводне цеви су ливеногвоздене пречника 150мм и 100мм, и челичнопоцинковане мањег пречника. Потребно је
предвидети водоводну мрежу тако да комплетан
простор буде опслужен, a челично-поцинковане
цеви заменити са цевима од ПЕ материјала
одговарајућег пречника.
Фекална канализација
На подручју плана фекална канализација је
делимично изграђена. Пречник изграђене фекалне
канализације је 200мм. Фекална канализација се
улива у колектор пречника 300мм. Потребно је
предвидети фекалну канализацију тако да се
отпадне воде прихвате са читавог простора и
изместити цеви на местима где пролазе испод
објеката.
Атмосферска канализација
На подручју плана нема изграђене
атмосферске канализације. У улици Ђорђа
Томашевића недалеко од границе плана постоји
атмосферски колектор пречника 1000мм.
1.5.3.2. Електроенергетска мрежа
На подручју Плана постоји изграђена
електроенергетска мрежа и објекти. Водови који
су обухваћени Планом су:



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



Техничко – експлоатационе карактеристике
веома лоше, недовољна ширина пратећих
елемената попречног профила и сл.

- кабловски вод 10 kV од трансформаторске
станице (ТС) 10/0.4kV/kV „Војска“ до ТС
10/0.4kV/kV „Љубић село“.



Раскрснице су углавном неадекватне пропусне
моћи, радијуса мањих од потребних за
проходност меродавних возила.



Пешачки токови нису решени.



Планским подручјем доминира мрежа
приступних/колско-пешачких
улица
и
углавном не задовољава прописане минималне
стандарде.

У обухвату плана се налази ТС10/0.4kV/kV
„Војска“, а у непосредној близини границе плана
се налазе ТС 10/0.4kV/kV „Ланкара“ и ТС
10/0.4kV/kV
„Љубић село“.
Постојећи
електроенергетски
капацитети
задовољавају
потребе тог конзума за електричном енергијом.

Све ово указује да се саобраћајна мрежа на
подручју Плана мора употпунити и развити, у
смислу повезивања слепих саобраћајница,
изградње нових као и реконструкције постојећих
саобраћајница у виду проширења попречних
профила, а у оквиру просторних ограничења.

- кабловски вод 10 kV од трансформаторске
станице (ТС) 10/0.4kV/kV „Ланкара“ до ТС
10/0.4kV/kV „Војска“ и

На подручју је изграђена подземна и
надземна
нисконапонска
електроенергетска
мрежа, као и мрежа јавног осветљења. За мрежу
ниског напона не постоје тачни подаци, те она није
уцртана
у
графички
прилог
„Карта
електроенергетике и електронских комуникацијапостојеће стање“. За тачно позиционирање ове
мреже потребно је извршити геодетско снимање
на терену.
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1.5.3.3. Телекомуникациона инфраструктура
На подручју које је предмет овог плана
постоји изграђена телекомуникациона мрежа и
објекти. Телекоминикациона мрежа је изграђена
надземно и подземно. Примарна ТК мрежа је у
целини подземна и реализована бакарним
кабловима, типа ТК59GM и ТК 10, а секундарна
мрежа је реализована надземним кабловима типа
TKDSL(30)-59 U и ТК 33 U. Постојећа подземна
мрежа се налази на дубини од 0,60m-1,20m.
Телефонске централе којима гравитирају
претплатници у планском подручју су дигиталне.
Претплатници
су
обухваћени
следећим
кабловским подручјима: mDSLAM Живана
Богићевића-кабл 1 и АТС Љубић- кабл 04 и 05-.
Оба ТК објекта се налазе изван граничног
подручја овог Плана.
Телекомуникациона мрежа и објекти
тренутно имају довољно капацитета да задовоље
потребе корисника.
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 постоји радио-релејни
коридор у коме је изградња објеката ограничена
важећим прописима.
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,
DN40. Како на предметном простору тренутно не
постоји уређена саобраћајна мрежа и не постоје
тротоари, гасовод је вођен кроз коловоз или
границама катастарских парцела.
1.5.4. Зеленило
Следеће по заступљености је слободно и
неизграђено земљиште (ливаде, њиве, воћњаци).
У оквиру предметног плана зеленило је
углавном заступљено у виду окућница различитог
степена уређености, међу којима се често наилази
на организацију повртарских башти, обично у
задњем делу дворишта.
Значајан део слободних површина Плана
представљају слободне и неизграђене површине
које су у функцији домаћинстава у окружењу,
организоване као њиве, ливаде или воћњаци.
Зеленило јавне намене није заступљено.
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1.5.5. Оцена расположивих података 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
Нацрт плана, 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.
1.5.6. Биланс површина - постојећи начин
коришћења земљишта у оквиру анализираног
просторa
НАМЕНА

УКУПНА
ПОВРШИНА
КОРИШЋЕЊА (m2)

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање
Породично становање

58.877,14

Породично становање
са делатностима

7.899,32

Производно комерцијалне
делатности
Услуге, трговина,
угоститељство
Производња

473,95
3.129,64

Пољопривредне површине

7.574,44

Слободне и неизграђене
површине

1.523,85

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Комуналне делатности
Трафостаницa

11,19

Површине у функцији
саобраћаја

8.957,66

УКУПНО

88.447,19
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Планирана концепција путне и уличне
мреже заснива се на следећим принципима:

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 функцији породичног становања.
У оквиру предметног простора издвајају се
површине у функцији:


комуналних објеката
трафостанице



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;

Примарна мрежа


саобраћајних површина

породичног становања

-

Функционални ранг саобраћајница:

САБИРНЕ УЛИЦЕ I РЕДА: ул. ЉубићКоњевићи 2 (од Бул. Љубић – Коњевићи 1 до
Ул. Љубић – Коњевићи 57).
Секундарна мрежа

коловози, тротоари
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САБИРНЕ УЛИЦЕ II РЕДА : ул. ЉубићКоњевићи 2 (ул. Милуна Гаврића до Булевара
Љубић-Коњевићи), ул. Светомира Домановића



ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ (ПС): ул.
Љубић-Коњевићи 4/ ул. Милуна Гаврића, ул.
Живана Богићевића, ул. Радише Живковића и
остале улице у обухвату плана

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 и поделе
земљишта на површине јавне и остале намене.
- површине јавне намене обухватају 1,53 ha
- површине остале намене обухватају 7,32 ha
Површине јавне намене
У оквиру површина јавне намене планиране су:


комуналне функције
трафостаница



саобраћајне површине
коловози, тротоари



Комуналне функције

Обухватају површину на којој се налази
постојећа трафостаница, као и површине на којима
се планирају нове.


Саобраћајне површине

У оквиру површина јавне намене – постојећих
и планираних саобраћајница, планирана је
изградња саобраћајне инфраструктуре (коловози,
тротоари) у складу са рангом саобраћајнице, као и
комуналне инфраструктуре (електроенергетска,
телекомуникациона,
хидротехничка,
термотехничка инфраструктура).

Површине остале намене
Површине остале намене обухватају површине
у оквиру граница Плана које нису планиране као
површине јавне намене и то:



Површине у функцији породичног
становања
Породично становање

На читавом простору у обухвату Плана,
изузев површина опредељених за јавне намене,
планира се породично становање средње густине
насељености.
Планира се прогушћавање изграђености
кроз реконструкцију и доградњу постојећих
објеката, као и кроз изградњу нових. У једном
објекту могу се организовати до три стамбене
јединице.
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, административне делатности и сл.
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2.1.2.2. Биланс површина у обухвату плана

УКУПНА
ПОВРШИНА
КОРИШЋЕЊА (m2)

НАМЕНА

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање
Породично
становање

73.170,47

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Комуналне функције
Трафостаницa

54,27

Саобраћајне површине

15.222,45

УКУПНО

88.447,19

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
се планирају припојити постојећим улицама за
које је планирана корекција регулације, парцеле и
делове
парцела
за
отварање
продора
новопланираних улица, као и земљиште у оквиру
комуналних функција (трафостаница).
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:


1833/2, 1833/1, 1831/11, 1831/6, 1831/5, 1831/3,
1831/2, 1831/1, 1830/2, 1830/1, 1829/11, 1829/10,
1829/2, 1828/2, 1828/1, 1826/2, 1826/1, 1825/2,
1825/1, 1823/4, 1823/3, 1811/2, 1810/10, 1810/9,
1810/7, 1810/6, 1810/5, 1810/4, 1809/11, 1809/8,
1809/7, 1809/6, 1809/3, 1809/2, 1809/1, 1808/3,
1807/10, 1807/9, 1807/7, 1807/6, 1807/4, 1807/2,
1807/1, 1806/1, 1805/11, 1805/10, 1805/9, 1805/8,
1805/7, 1805/6, 1805/5, 1805/4, 1805/3, 1805/2,
1805/1, 1802/12, 1802/11, 1802/10, 1802/9, 1802/8,
1802/7, 1802/6, 1802/5, 1802/4, 1802/2, 1802/1,
1801/12, 1801/11, 1801/10, 1801/9, 1801/8, 1801/7,
1801/6, 1801/5, 1801/4, 1801/3,
1801/1, 1800/4, 1800/2, 1800/1, 1798/4, 1801/29,
1801/26, 1801/25, 1801/24, 1801/23, 1810/23,
1801/22, 1810/22, 1810/21, 1801/19, 1801/18,
1801/17, 1801/16, 1810/15, 1801/14, 1802/14,
1831/14, 1801/13, 1802/13, 1809/13, 1810/13,
1829/13, 1799, 1803, 1804, 1824, 1836, 1837, 2732
све у КО Љубић.
- Делови катастарских парцела: 2520, 2521/1,
2521/3, 2521/4, 2521/5, 2521/6, 5149/1 све у КО
Чачак.
Трафостаница
- Делови катастарских парцела: 1829/11 и 1829/12
све у КО Љубић.
2.1.4. Општи урбанистички услови за
уређење површина јавне намене –
саобраћајне површине
2.1.4.1. Саобраћајне површине
Визија и принципи развоја су:
Саобраћајни систем који обезбеђује
кретање свих учесника у саобраћају и на
оптималан начин активира будући саобраћај, са
високим степеном безбедности свих учесника у
саобраћају.
Принципи
инфраструктуре су:

коловози, тротоари
Коловози, тротоари
- Целе катастарске парцеле: 1801/15 и 1801/28 све
у КО Љубић.
- Делови катастарских парцела: 2743/1, 1835/4,
1835/1,1834/2, 1834/1, 1833/5, 1833/4, 1833/3,

саобраћајне

реконструкција, модернизација и доградња
постојећих саобраћајница и трасирање нових
праваца, у циљу планског развоја простора
обухваћеног планом и садржаја планираних у
њему;



обезбеђивање услова за развој немоторних
видова саобраћаја - пешачки.

комуналне функције

саобраћајне површине

развоја



трафостаница
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уклапање саобраћајне матрице у просторни
развој, односно планирану намену површина;

Предложеном
саобраћајном
остварују се следећи ефекти:

мрежом

- Побољшање услова саобраћаја за транзитне
токове
- Побољшање услова саобраћаја у унутрашњости
простора
-Побољшање
саобраћају

безбедности

- Побољшање услова
комуналних служби

свих
за

учесника

САОБРАЋАЈНИЦЕ У ЗАХВАТУ ПЛАНА:
Б. - СЕКУНДАРНА
ПУТНА МРЕЖА

- Стварање услова за легалну градњу садржаја
поред постојеће трасе Градске магистрале и
осталих саобраћајница примарне и секундарне
мреже под прописаним условима.
Саобраћајна мрежа
Решење саобраћајне мреже у обухвату
предметног плана је проистекло из планиране
намене површина предметног простора и мреже
саобраћајница предвиђених Планом генералне
регулације „Љубић-Коњевићи“ у Чачку.
Саобраћајна мрежа на делу ПДР-е је
усаглашена са мрежом планираном у ПГР-е
„Љубић-Коњевићи“ у Чачку.
ОБОДНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ:
А. - ПРИМАРНА (ГРАДСКА) ПУТНА
МРЕЖА
Булевар Танаска Рајића (бивша Ђорђа
Томашевића), Генералним планом дефинисана је
као градска магистрала, има недовољну ширину
регулационог појаса: Б = 18,0 метара, што
условљава изостављање, односно смањење
димензија појединих елемената попречног
профила (зауставне и разделне траке...). Ширина
усвојеног попречног профила Булевара Танаска
Рајића износи расположивих Б = 18,0 метара, са
физички раздвојеним коловозима по смеровима
ширине по 6.5м, са по две саобраћајне траке за
сваки смер и средњом разделном траком ширине 1
метар, као и обостраним тротоарима ширине по
2м, како је приказано графичким прилогом.
Булевар Љубић – Коњевићи 1 (радни
назив), као ГРАДСКА МАГИСТРАЛА (ГМ), и
као сегмент магистралног прстена око шире
градске зоне, који повезује целокупну саобраћајну
мрежу у ПГР »Љубић-Коњевићи«. Попречни
профил је планиран са ширином од 21,5м' и то: 4
коловозне траке по 3м', тротоари по 2,0м' и средњи
зелени разделни појас ширине 2,0м'.

(ЛОКАЛНА)

Секундарну (локалну) путну мрежу чини
групација приступних – колско пешачких улица
које служе за приступ до одређених циљева. За
овај ниво мреже, класични саобраћајни параметри
за ниво услуге, као што су проток и брзина, губе
свој смисао. Елементе овог дела путне мреже чине:

у

функционисање
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1. Сабирне Улице _II (СУII):
Ове улице имају и додатну функцију
сабирања токова у оквиру мање урбане целине, као
што су:
- Ул. Љубић-Коњевићи 2 од Ул. Милуна Гаврића
до Булевара Љубић-Коњевићи 1, пружа се
северном границом Плана и предвиђена је са
профилом који се састоји од коловоза ширине 5 м
и обостраних тротоара ширине по 1.5м.
- Ул. Светомира Домановића од Ул. ЉубићКоњевићи 4 до Булевара Танаска Рајића, пружа се
западном границом Плана и предвиђена је са
профилом који се састоји од коловоза ширине 5 м
и тротоара са једне стране,ширине 1.5м. Са друге
стране (десна – гледано из смера Булевара Т.
Рајића) планиран је тротоар променљиве ширине у
складу са просторним могућностима – од 0.75-1м.
2. Приступне саобраћајнице:
Ове улице обухватају најбројнију
категорију улица које директно опслужују,
садржаје (локације). У ову групу спадају сви
типови
улица,
намењених
искључиво
индивидуалном и снабдевачком саобраћају.
Коловози садрже укупно две возне траке или су
једносмерне, минималне ширине 3.5м.
- Ул. Љубић-Коњевићи 4/ Улица Милуна
Гаврића од Ул. Светомира Домановића Ул.
Љубић-Коњевићи 2, пружају се северозападном
границом Плана и предвиђене су са профилом који
се састоји од коловоза ширине 5 м и обостраних
тротоара ширине по 1.5м.
-

Улица Живана Богићевића

Ова саобраћајница представља попречну везу
између ул. Љубић – Коњевићи 2 и Булевара
Танаска Рајића. Карактеристични попречни
профил ове улице у делу граница Плана се састоји
од коловоза ширине 5m и обостраних тротоара
ширине по 1.5m.
-

Улица Радише Живковића

Пружа се правцем север-југ ул. Љубић –
Коњевићи 4 до Булевара Танаска Рајића.
Карактеристични попречни профил ове улице у
делу граница Плана се састоји од коловоза ширине
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4.5m и тротоара са једне стране, ширине 1.5m
(једносмерни режим саобраћаја).
Остале улице имају ранг приступних
улица и колско-пешачких прилаза које унутар
предметног обухвата и планираних зона
опслужују
планиране
намене.
Њихова
регулациона ширина се креће од 3.5м до 5 m,
зависно од броја и ширине планираних
елемената попречног профила.
Овакво решење примењено је с обзиром
на стање већ изграђених делова улица,
расположиви простор и околне објекте са
циљем избегавања рушења постојећих објеката.
Планом је потврђено затечено стање на
терену за већи број приступних улица са уским
профилима.
Елементи
попречног
профила
саобраћајница унутар регулацине ширине нису
обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду
техничке документације.
Стационарни саобраћај
Неопходно је приликом изградње нових и
реконструкције постојећих објеката у зависности
од
намене
објекта
условити
изградњу
одговарајућег броја паркинг места на начин
утврђен Правилником о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник
РС“ бр. 50/2011). У зонама индивидуалног
становања, заступљеним на предметном простору,
за паркирање се планирају површине у оквиру
парцела.
Пешачке комуникације
Системом
пешачких
комуникација
омогућено је повезивање садржаја обрађиваног
простора са кључним правцима кретања.
Тротоари су планирани у профилу важнијих
саобраћајница са обе стране, а у случају
просторних ограничења, само са једне стране
ширине 1.5м (минимална ширина 0.75м'). На
појединим приступним улицама где год су
постојале просторне могућности регулациони
појас садржи коловоз и проширења са једне или
обе стране до 0.5м.
Бициклистички саобраћај
На простору захваћеном ПДР-е нема планираних
бициклистичких стаза/трака јер не постоје
просторне могућности за њихово формирање.
Јавни градски превоз
Јавни градски превоз одвија се градском
магистралом- Булеваром Танаска Рајића и линије
ЈГП-а нису планиране саобраћајном мрежом у
оквиру граница Плана.

25. април 2019. године
Општи услови

За све планиране саобраћајнице и
саобраћајне објекте обавезна је израда главних
пројеката. Код пројектовања саобраћајних
површина и саобраћајница, решење проблематике
постојећег и перспективног пешачког саобраћаја,
реконструкција путне мреже и контрола приступа,
мора се предвидети у складу са Правилником о
условима које са аспекта безбедности саобраћаја
морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута ("Сл. гласник РС", бр. 50/11)
и осталим важећим прописима.
Планирано је задржавање постојеће
саобраћајне матрице, уз реконструкцију и
доградњу којом се побољшава саобраћајна
проточност, засновано на следећим поставкама:
- коловози сабирних саобраћајница треба да имају
две саобраћајне траке, како би се ефикасно одвијао
двосмерни саобраћај возила;
поставити
сигнализацију; и

одговарајућу

саобраћајну

- подићи квалитет пешачких кретања уз примену
прописа на основу Правилника о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама (“Сл. гласник РС”, бр. 22/15)
Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу
Грађевинска парцела мора имати приступ
на јавну саобраћајну површину односно трајно
обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.
Приступ парцели је потребно обезбедити
на три могућа начина:
1. директним излазом на јавни пут;
2. преко приватних прилаза, или
3. путем уговора о службености пролаза.
Право приватних прилаза и уговор о
службености пролаза могу се по потреби
примењивати и односити на више парцела. Код
формирања нових парцела обавезно је формирање
пролаза, док се за постојеће парцеле успоставља
право службености.
Уколико
се
приступ
остварује
индиректним путем, који није јавна саобраћајна
површина, испоштовати следеће услове:
Услови приступа парцелама у оквиру
породичног становања


Ако се грађевинска парцела не ослања
директно на јавну саобраћајну површину,
њена веза са јавном саобраћајницом се

25. април 2019. године



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

остварује преко приватног пролаза-приступне
саобраћајнице, минималне ширине 3,5м.
Паркирање обезбедити у оквиру сопствених
парцела

Постојећи приступни пут, којим се
обезбеђује приступ грађевинским парцелама са
изграђеним објектима, који је последица
уситњавања већих парцела, а није урађен према
некој планској документацији, може се задржати
изграђене ширине, али не мање од 2,5м за
постојећи број парцела.
Ако се приступни пут користи за једну
грађевинску парцелу, може се припојити тој
парцели.
Ако се приступни пут користи за
повезивање две или више грађевинских парцела са
јавном саобраћајницом, формира се као посебна
парцела.
2.1.5. Општa правила уређења мреже јавне
комуналне инфраструктуре
2.1.5.1. Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа
Ливено-гвоздени
цевоводи
пречника
150мм и 100мм се задржавају, а челичнопоцинковане цеви се мењају са цевима од ПЕ
материјала пречника 110мм.
Планирана је прстенаста водоводна мрежа.
На тај начин би вода дошла до свих потрошача, а
била би задовољена и противпожарна заштита.
Минимални пречник цевовода је 110мм.
Водоводне цеви су од ПЕ материјала за радни
притисак од 10 бари. На потребним местима
предвидети подземне хидранте. 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. На узвишеним деловима
предвидети ваздушне вентиле. На хоризонталним
и вертикалним преломима предвидети анкер
блокове. Специфична потрошња воде износи
400л/ст./дан а коефицијенти дневне и часовне
неравномерности износе 1,7 и 2,5.
Фекална канализација
Пречник изграђене фекалне канализације
је 200мм и она се задржава.Фекална канализација
се улива у колектор пречника 300мм. У улицама
где нема изграђене фекалне канализације иста је
планирана. Пречници планаиране фекалне
канализације су 200мм.
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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 и одводи их у фекални
колектор и даље према ППОВ. Фекална
канализација је углавном изграђена. На местима
где канализација пролази испод објеката
предвиђено је
њено измештање.
Пре
измештања
проверити
тaчан
положај
хидротехничких инсталација и ускладити са
Јавним предузећем „Водовод Чачак.
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. Канализација је рађена по
сепарационом систему, односно одвојене су
фекална и атмосферска канализација.
Атмосферска канализација
У Булевару Танаска Рајића недалеко од
границе плана постоји атмосферски колектор
пречника 1000мм. Планирано је да се он
продужи Булеваром Танаска Рајића у
контактној зони плана са истим пречником
1000мм.
У улицама, у захвату плана, са тротоарима
предвиђена је атмосферска канализација пречника
400мм. У улицама које нису планиране са
тротоарима одвођење атмосферске воде је
гравитационо. 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. Посебно водити
атмосферску а посебно фекалну канализацију.
Рачунало се са интензитетом падавина од
175л/с/ха повратног периода од две године.
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 прелазе два подземна
10 kV вода. У обухвату Плана се налази једна
постојећа трафо станица (ТС) 10/0.4kV/kV, а
потрошачи електричне енергије који гравитирају
овом подручју плана се осим из ове ТС напајају из
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још две дистрибутивне ТС 10/0.4kV/kV које се
налазе у близини подручја.

тачан положај биће дефинисан у пројектној
документацији.

Овим планом је предвиђена зона
индивидуалног породичног становања. Према
условима
ЕПС
„Дистрибуција“,
огранак
„Електродистрибуција
Чачак“,
постојећи
електренергетски
капацитети
задовољавају
потребе тог конзума за електричном енергијом и
плановима развоја није предвиђено проширење
капацитета до 2035. године.

Напајање светиљки биће из НН поља у
трафостаницама или самостојећих ормана, а
управљање (укључење-искључење) расвете је
предвиђено фото ћелијом или астрономским
уклопним сатом односно временским релеом.

У случају потребе, трафостанице 10/0,4 kV,
типске 630 kVA (или nx630 kVА), могу се градити
на грађевинским парцелама, уз решавање
имовинско-правних
односа
и
обавезно
усклађивање траса енергетских водова са
постојећим, или планом предвиђеним трасама.1
Из постојећих ТС 10/0.4kV/kV којима је
потребно обезбедити колски приступ ширине
минимално 3м ће се градити нисконпонска 0,4 kV
мрежа и прикључци до објеката, као и мрежа
јавног осветљења. Нову нисконапонску мрежу је
потребно градити подземно, а уколико није дошло
до реализације планом предвиђене одговарајуће
саобраћајнице чија је зона тротоара предвиђена за
трасирање каблова, може се реализовати и 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.
Део сопствене потрошње електричне
енергије може се покрити и постављањем
соларних фотонапонских модула на кровне
површине постојећих и планираних објеката.
Ближе услове за пројектовање и
прикључење електронергетске мреже и објеката ће
у поступку обједињене процедуре прописати
надлежно електродистрибутивно предузеће.
Планира се изградња инсталације јавног
осветљења на свим деловима обухваћеног
подручја на којима није изграђена. Осветљење
саобраћајница и осталих површина мора
осигурати минимални осветљај који ће обезбедити
кретање уз што већу сигурност и комфор свих
учесника у ноћном саобраћају.
Постојеће јавно осветљење остаје и даље у
функцији. У делу насеља где постоји надземна
нисконапонска мрежа на истим стубовима
поставити одговарајуће светиљке јавне расвете
која ће се напајати подземно полагањем кабла у
земљу. Избор стубова као и типа светиљке за јавно
осветљење планираног простора као и њихов

За полагање каблова јавне расвете важе
исти услови као и за 1кV-не каблове
нисконапонске мреже.
Према условима „Електромрежа Србије“
А.Д. у обухвату Плана ни у његовој непосредној
близини нема објеката у власништву овог
предузећа. Такође, према плановима развоја
преносног система до 2027. године није планирана
изградња
објеката
електроенергетске
инфраструктуре који би били у власништву
„Електромрежа Србије“ А.Д.
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 грађана, привредних субјеката и органа
локалне управе.
Будућа изградња приступне мреже треба да
задовољи све захтеве за новим сервисима, што
значи да оптичким кабловима треба што ближе
прићи корисницима, што више смањити дужину
претплатничке петље по бакарним кабловима и
увести нове технологије, односно постепено
(еволутивно) прећи на мреже нове генерације.
Планира се даљи развој кабловске
приступне мреже који се дугорочно креће ка
скраћивању претплатничке петље за кориснике
који су повезани бакарним кабловима, тако да
петља буде дужине највише од 150 до 300 метара.
У центру полигона који обухватају све кориснике
услуга у оквиру претплатничке петље планира се
постављање
објекта
за
смештај
телекомуникационе опреме-мини ИПАН уређаја и
пратећих оптичких каблова за њихово повезивање.
Нови мини ИПАН уређаји се могу постављати на
осталом земљишту, у објектима и на површинама
јавне намене, у регулацијама постојећих и
планираних саобраћајница, на местима где постоје
просторне и техничке могућности. Ови уређаји се
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могу постављати на бетонско постоље, стуб, зид
или у оквиру објекта. Нови објекти за смештај
телекомуникационе опреме ће се постављати
према потребама, а локација ће се одредити у
пројектно-техничкој документацији, у складу са
правилима грађења из овог Плана.
У регулацијама свих саобраћајница се
планирају коридори за изградњу оптичких каблова
приступне и транспортне мреже. Од ове мреже
изводиће се прикључци до објеката. Прикључење
нових претплатника на ТК инфраструктуру
планирано је подземно. Пре уласка у објекте је
потребно изградити одговарајућа ТК окна.
Димензије ТК окна ће се одредити у пројектној
документацији према условима надлежног
телекомуникационог предузећа.
Осим планиране ТК мреже и објеката, на
подручју је могућа и изградња приводних каблова
и Wi-Fi приступних тачака, постављање
телефонских говорница, као и система за видеонадзор, у оквиру регулација површина јавне
намене (на стубовима јавне расвете, семафорима,
рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих
површина (на објектима).
У оквиру стамбених објеката са више
стамбених јединица, стамбених зграда са више
корисника простора и стамбених делова стамбенопословних зграда потребно је
поставити
инсталацију заједничког антенског система, који
омогућава независан пријем услуга радио и
телевизијских програма и њихову дистрибуцију
крајњим корисницима.
Све грађевинске радове на изградњи
телекомуникационе
кабловске
канализације
извести према важећим прописима и стандардима
за ове радове. У случају преласка постојећих
инсталација преко зона изградње планираних
објеката, исте је потребно изместити уз услове
власника инсталације.
При градњи објеката као и инфраструктуре
непосредно уз објекте електронских комуникација
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.
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.
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2.1.5.4. Термотехничка инфраструктура
На подручју овог плана присутна је
дистрибутивна гасна мрежа, тако да су објекти са
овог подручја претежно орјентисани ка
коришћењу гаса 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
полиетиленских цеви MOP 4bar,

мреже

од

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 регулационом појасу
саобраћајница, у јавном земљишту, у зеленим
површинама и тротоарима. Ово првенствено важи
за нове улице које су планиране са тротоарима, док
се у постојећим улицама које су без тротоара,
гасовод поставља у коловозу или на границама
катастарских парцела, уз сагласност власника.
Постојећа гасоводна мрежа се задржава.
Обновљиви
топлотне енергије

и

алтернативни

извори

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
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
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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,
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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.
2.1.7. Правила, услови и ограничења
уређења простора
У графичком прилогу План намене
површина са поделом земљишта на површине
јавне намене и површине остале намене дате су
претежне намене у оквиру захвата плана.


замена коришћења електричне енергије за
производњу санитарне топле воде соларном
енергијом и другим ОИЕ,



Изградња објеката се може вршити искључиво
на основу плана и по условима прописаним
планом.


коришћење и производња опреме и
технологија које ће омогућити ефикасније
коришћење енергије из ОИЕ.



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 објеката саобраћајне и
комуналне инфраструктуре, као и урбане
опреме (надстрешнице јавног превоза,
споменици, рекламни панои и сл).



Изградња планираних објеката дозвољена је
унутар
регулационих
линија
односно
утврђених грађевинских линија објеката према
правилима уређења и грађења утврђеним
Планом.



На планираним површинама јавне намене не
могу се подизати објекти који нису у функцији
планиране намене.

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, што је у овом случају
породично становање.


Зеленило зоне породичног становања



Зеленило у функцији становања

Површине у функцији породичног
становања планирају се у делу обухвата плана у
ком већ постоје, уз прогушћење изграђености ових
површина доградњом и надградњом постојећих
објеката, као и изградњом нових објеката на
неизграђеним
парцелама.
Уз
породично
становање, у овој зони могућа је организација
компатибилних намена пословања, трговине,
угоститељства, услуга и сл.
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 или воћњак.
Препоручује се гајење воћа, као својеврстан вид
активног одмора становника.

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
саобраћајница
утврђује линију разграничења површина јавне
намене од површина остале намене и представља
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будућу границу грађевинских парцела намењених
за површине јавне намене -саобраћајнице.

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

Планом регулације улица дефинисани су
услови за диспозицију саобраћајних површина –
коловоза, тротоара и стаза.

2.1.9.2. Услови за заштиту
елементарних и других непогода

Положај саобраћајница у уличном
коридору дефинисан је и осовином самих
саобраћајница.
У односу на регулациону линију
дефинисана је грађевинска линија, којом је
утврђено минимално растојање од регулационе
линије до које се може градити.
Саобраћајним решењем условљено је и
постављање нивелете саобраћајница према
конфигурацији терена и другим условима у
коридору. Планом нивелације утврђена је
висинска
регулација
новопланираних
саобраћајница у односу на конфигурацију терена и
нивелацију већ изграђених саобраћајница. Дате
висинске коте пресечних тачака осовина
постојећих или планираних саобраћајница су
орјентационог карактера и могуће су измене ради
побољшања техничких решења. У односу на
утврђену нивелету саобраћајница потребно је
испланирати терен пре почетка грађења и
утврдити висинску коту приземља објеката.
2.1.9. Услови и мере заштите простора
2.1.9.1. Услови за заштиту животне средине
Општи услови заштите животне средине
обухватају спровођење норматива који су
дефинисани како кроз планове вишег реда, тако и
кроз услове за изградњу објеката, заступљеност
отворених – слободних простора и зелених
површина на нивоу урбанистичке зоне.
Придржавањем утврђених услова из плана
у погледу врсте и намене новопланираних
објеката,
њиховог
утврђеног
положаја,
дефинисаних индекса и заузетости простора–
парцела и утврђених максималних спратности, уз
поштовање
ограничења,
обезбеђују
се
квалитетнији услови живота.
Општи услови заштите животне средине
обезбеђују се придржавањем одредби:
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник
РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др.
закон, 88/10, 43/11-одлука УС, 14/16).
- Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10),
- Закона о процени утицаја на животну средину
("Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09),

од

и

пожара,

Ради заштите од пожара објекти морају
бити реализовани према одговарајућим техничким
противпожарним прописима, стандардима и
нормативима:
- Објекти морају бити реализовани у складу са
Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“,
бр. 11/09 и 20/15)
- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску
мрежу која се по протоку и притиску воде у мрежи
планира и пројектује према Правилнику о
техничким нормативима за спољну и унутрашњу
хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист
СФРЈ“, бр. 30/91).
- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за
ватрогасна возила, сходно Правилнику о
техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице, уређене платое за 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).
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).
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- 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
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.
За читав простор у обухвату Плана важе
следеће мере заштите културних добара:
 Уколико се при земљаним радовима
(инфраструктура или изградња објеката) наиђе на
археолошки материјал Извођач/Инвеститор је
дужан да обустави радове и обавести Завод за
заштиту споменика културе Краљево.
 Инвеститор/Извођач је дужан да предузме
мере заштите како откривени археолошки
материјал не би био уништен и оштећен.
 Након увида у материјал, стручно лице
Завода има права да обустави радове и пропише
извођење заштитних археолошких истраживања.
 Трошкове ископавања, праћења радова и
конзервације откривеног материјала сноси
Инвеститор.
2.1.10. Услови приступачности особама са
инвалидитетом
Приликом пројектовања зграда јавне и
пословне намене као и других објеката за јавну
употребу, саобраћајних и пешачких површина
(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази,
паркинзи, прилази до објеката и сл.), мора се
омогућити несметан приступ, кретање и боравак
особама са инвалидитетом, деци и старим особама,
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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.
2.1.11. Мере енергетске ефикасности
изградње
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
термоенергетских 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.

25. април 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Недовољна топлотна изолација доводи до
повећаних топлотних губитака зими, хладних
спољних конструкција, оштећења насталих влагом
(кондензацијом) као и прегревања простора лети.
Последице
су
оштећења
конструкције,
некомфорно 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.
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.
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
(“Сл. гласник РС”, бр. 61/11) и Правилником о
условима, садржини и начину издавања
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сертификата о енергетским својствима зграда
(„Сл. 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 детаљне
регулације „Љубић 2“.
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
Исправка границe суседних катастарских
парцела, спајање суседних катастарских парцела
истог власника, као и спајање суседних парцела на
којима је исто лице власник или дугорочни
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закупац на основу ранијих прописа, врши се на
основу геодетског елабората.

намене површина са поделом земљишта на
површине јавне намене и површине остале намене.

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

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 исправке граница суседних
парцела мора се поштовати правило да катастарска
парцела у јавној својини која се припаја суседној
парцели не испуњава услове за посебну
грађевинску парцелу, као и да је мање површине
од парцеле којој се припаја.
Исправка
граница
свих
суседних
грађевинских парцела може се вршити према
планираној или постојећој изграђености, односно
планираној или постојећој намени грађевинске
парцеле.
Исправка граница може се утврдити ако су
испуњени услови за примену општих правила
парцелације и регулације.
На већем броју катастарских парцела може
се образовати једна или више грађевинских
парцела, на основу пројекта препарцелације, на
начин и под условима утврђеним у планском
документу.
На једној катастарској парцели може се
образовати већи број грађевинских парцела, које
се могу делити парцелацијом до минимума
утврђеног применом правила о парцелацији или
укрупнити препарцелацијом, а према планираној
или постојећој изграђености, односно, планираној
или постојећој намени грађевинске парцеле, на
основу пројекта парцелације.
Свакој грађевинској парцели приликом
парцелације обезбедити адекватан приступ са
јавне саобраћајне површине који се може
остварити и индиректним путем, који није
површина јавне намене, а у складу са условима
дефинисаним у текстуалном делу плана Услови за
приступ на јавну саобраћајну мрежу.
2.2.2. Урбанистички показатељи и правила
грађења по наменама у обухвату плана
Општа правила грађења су дефинисана и
груписана као скуп правила регулације и
парцелације за одређену изградњу према намени,
на одређеној површини, а у складу са
критеријумима за грађење, урбанистичким
параметрима и показатељима који служе њиховом
остварењу.
Планом је дозвољена изградња објеката
искључиво за планиране намене грађевинског
земљишта дефинисане у графичком прилогу План

Приликом
пројектовања
објеката
поштовати све прописе и законе везане за заштиту
животне средине, заштиту од пожара, санитарну и
хигијенску заштиту.
Приоритети при реализацији плана су
инфраструктурно опремање предметног простора
које треба да прати даљи развој и градњу.
У оквиру предметног простора, без обзира
на врсту и намену објекта као и начин градње,
морају бити испоштовани сви урбанистички
показатељи, индекс заузетости и сва прописана
правила грађења која важе у тој зони.
2.2.2.1. Породично становање
У оквиру препознатих површина ове
намене, већ постоје изграђени објекти који су
постављени по принципу слободностојећих
објеката.
I) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална површина новоформиране парцеле за
изградњу
- слободностојећи објекти
3 ара (изузетно 2 ара за постојеће парцеле)
- двојни

4 ара (2x2 ара)

- објекти у прекинутом низу

2 ара

- објекти у непрекинутом низу

1.5 ар

Најмања ширина грађевинске парцеле за
изградњу слободностојећих објеката је 10m,
двојних објеката 16m (два пута по 8) и објеката у
низу 6m.
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.
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II) Други објекат на парцели

-

1,5 m за објекте спратности до П+1,

Поред главног, дозвољена је и изградња
помоћног објекта на једној грађевинској парцели,
а његова површина не сме прелазити 30 m².

-

2 m за објекте спратности П+2.

V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле

На парцелама већим од 5 ари, може се
градити други објекат у функцији становања или
пословања. У том случају није дозвољена градња
помоћног објекта као независног. Максимални
број стамбених јединица у оквиру парцеле је три.



III) Врста и намена објеката

Проценат учешћа зеленила у склопу ове
зоне је мин 35%.

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 административне
делатности, трговина, угоститељство, услужне
делатности, услужно занатство, здравство,
школство, социјална заштита, култура, забава,
спорт и сл.
Садржаји компатибилни претежној намени
се могу организовати у оквиру делова стамбених
објеката, као допунска намена, или се поједини
објекти са припадајућим парцелама могу
определити за неку намену компатибилну
претежној.
Када се компатибилне намене организују
као пратећа намена становању, могу заузети до
30% укупне површине објеката на парцели, осим у
случају услужног занатства које може бити
заступљено са до 20% у укупној површини.
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.
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:

Максимални дозвољени индекс заузетости
парцеле је 50%

Максимална заузетост парцеле је 65%
(рачунајући
све
објекте
и
платое
са
саобраћајницама и паркинзима).

VI) Дозвољена спратност и висина објеката


Максимална дозвољена спратност објеката
је По+П+2;

Максимална висина слемена планираних
објеката је 12m, мерено од коте приземља објекта
до слемена.
Максимална
дозвољена
спратност
помоћног објекта је По+П. Максимална висина
слемена ових објеката је 5m, мерено од коте
приземља објекта до слемена.
Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.
VII) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели организовати
тако да један другом, односно помоћни објекти
главним објектима, не заклањају сунце дуже од
половине трајања дневнoг осунчања.
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом до 1,4 m 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.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора
за паркирање возила
Приликом
парцелације
грађевинској
парцели обезбедити адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине који се може остварити и
индиректним путем, који није површина јавне
намене, а у складу са условима дефинисаним у
текстуалном делу плана Услови за приступ на
јавну саобраћајну мрежу.
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Паркирање и гаражирање је планирано у
оквиру парцеле. Гараже и други помоћни објекти
могу се градити као анекс уз основни објекат или
као други искључиво приземни објекат на парцели
и у оквиру планом задатих параметара градње.
X)
Минимални
опремљености


степен

комуналне

приступ парцели обезбедити
саобраћајне површине;

са

јавне



обезбеђено одлагање комуналног отпада;



прикључење на електроенергетску мрежу;



прикључење
канализације.

на

систем

водовода
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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:

и

Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката
Приликом изградње нових објеката,
независно од њихове намене, водити рачуна о
заштити суседних објеката у конструктивном
смислу, и у смислу неугрожавања услова живљења
на суседним парцелама, и парцелама у
непосредном окружењу. Грађење нових објеката
свих врста и намена планирати на удаљеностима
од суседних објеката којима се не угрожава
њихова функција, затечени начин и услови
коришћења, као ни дневно осветљење просторија
постојећих објеката путем отвора оријентисаних
према парцели на којој је планирана градња.
Положај и висина нових објеката у односу на
постојеће на суседним парцелама треба да је такав
да суседним објектима не заклања директно
дневно осунчање дуже од половине трајања
директног осунчања.
У циљу заштите суседних објеката,
гледано и кроз однос према простору суседних
парцела, планирани објекти, нити њихови
најистуренији
делови
својим
положајем
(рачунајући и ваздушни и подземни простор) не
смеју прелазити границу суседних парцела.
2.2.4. Правила за реконструкцију, доградњу
и адаптацију постојећих објеката на
простору плана
Сви постојећи објекти препознати у
обухвату плана, без обзира да ли су премашили
параметре градње задате планом, уколико не
задиру у планирану регулативу, могу да се задрже.
Све постојеће објекте је потребно ускладити са
условима обликовања који су задати планом.

- 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 1,5 m, односно 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 1,5 m за спратност до П+1, односно
2 m за спратност П+2.
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.
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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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
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
канализационом
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
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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
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;
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- 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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Карта сеизмичког хазарда за повратни
период од 475 година, по параметру
максималног хоризонаталног убрзања PGA
на основној стени (vs=800m/s)



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



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

- Испади већи од 1,20 m, а максимално до 1,60 m
могу се планирати на делу објекта према
задњем дворишту вишем од 3,0 m.
Отворене спољне степенице могу се
постављати на објекат (предњи део) ако је
грађевинска линија 3,0 m увучена у односу на
регулациону линију и ако савлађују висину до 0,9
m. Степенице којима се савладава висина преко
0,90 m треба да се решавају унутар габарита
објекта.
Сви објекти се морају прилагодити посто–
јећем амбијенту и традиционалним архитектонс–
ким вредностима. Такође, при изградњи објекте
прилагодити
микроклиматским
условима,
локалној архитектонској традицији и употребити
карактеристичне природне материјале.
2.2.7. Инжењерскогеолошки услови за
изградњу објеката
Сеизмичност терена
За потребе сагледавања сеизмичког
хазарда на локацији за План детаљне регулације
„Љубић 2“ израђене су:


Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5
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Табела епицентара земљотреса који се
налазе на предметној локацији
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сабирног канала (по могућности прикључивати се
у горњу трећину).
Одвођење
атмосферских
вода
са
грађевинских парцела решава се изградњом
атмосферске канализације са испуштањем
атмосферске воде у реципијент. На грађевинским
парцелама које су уз саобраћајнице у којима нема
изграђене
или
планиране
атмосферске
канализације или парцелама које немају директан
излаз на саобраћајницу, атмосферска вода се
гравитационо излива у зелене површине.
2.2.8.2. Електроенергетска и ТK инфраструктура
Сви планирани објекти на простору плана
се прикључују на електроенергетску и ТK 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 МРС-а (мернорегулациони сет)
одговарајућег капацитета (проток и притисак гаса)
а све према топлотном конзуму објекта и условима
испоручиоца гаса.

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. До изградње фекалне
канализације, отпадне воде се могу прикупљати у
водонепропусним септичким јамама.
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, при чему се канализациона мрежа
обавезно
поставља
испод
водоводне.
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

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 површине
2.2.9.1. Правила изградње саобраћајне мреже
Саобраћајно
решење
геометрију
саобраћајница радити на основу графичког
прилога где су дати сви елементи за обележавање:
радијуси кривина, радијуси на раскрсницама,
попречни профили, као и координате пресечних
тачака и темена хоризонталних кривина.
Приликом израде главних пројеката могућа су
мања одступања трасе у смислу усклађивања са
постојећим стањем.
За саобраћајнице које су у обухвату овог
ПДР-а важе услови директно из Плана уз израду
пројекта парцелације за предметну саобраћајницу.
Треба се придржавати следећих пројектантских
и планерских правила:
Примарне саобраћајнице – тангирају
простор обухваћен Планом (правила изградње
важе из ПГР-а „Љубић-Коњевићи“)
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Важне секундарне улице / Сабирне
Улице _II (СУII) пројектовати за рачунску
брзину 40км/х..
Остале улице из секундарне мреже
/Приступне саобраћајнице пројектовати за
рачунску брзину од 30км/х.
Секундарне-приступне
саобраћајнице
треба пројектовати тако да имају основну
функцију остваривања колског прилаза објектима
у окружењу уз приоритетно остваривање:
безбедног кретања пешаке, минималног нивоа
буке (без транзитног саобраћаја), безбедне игре
деце и шетњу на контактним површинама.
Приликом израде главних пројеката саставни
део је пројекат саобраћајне сигнализације и
опреме.


Секундарне саобраћајнице- Сабирне Улице
_II (СУII) пројектовати са ширином коловоза
минимум 5.0 m за двосмерни саобраћај.



Остале улице из секундарне мреже Приступне саобраћајнице пројектовати са
ширином коловоза минимум 4.0 m (3.5м).



примењивати унутрашње радијусе кривина од
мин 6m (5.5m), где се обезбеђује проточност
саобраћаја због противпожарних услова;



Реализацију нових саобраћајница унутар
блокова у случају да се ради о јавним
саобраћајницама
изводити
на
основу
локацијских услова у складу са елементима
овог плана, а у случају да се ради о интерним
саобраћајницама могућа је разрада пројектом
препарцелације, којим ће се ближе просторно
дефинисати пружање трасе, регулациона
ширина и експлоатационо технички елементи
саобраћајнице.

2.2.9.2. Правила изградње површина за
паркирање
Паркирање путничких аутомобила решити
у оквиру самих грађевинских парцела према
нормативима за овакве врсте објеката.
Јавни паркинзи, нису планирани у оквиру
граница Плана.
*Нормативи за планирање паркирања
Планирани објекти своје потребе за
стационирањем возила ће решавати у оквиру своје
грађевинске парцеле, било у гаражи у склопу
самог објекта, или као самосталан објекат или на
слободном делу парцеле.
Број места за паркирање путничких возила
одредити према нормативима:








Регулационе линије са својим елементима за
обележавање представљају основне елементе
за дефинисање саобраћајне мреже. У оквиру
регулације дато је техничко решење трасе. На
овај начин је омогућено да се даљом разрадом
решења трасе, кроз техничку документацију,
унапреде поједина решења дата у плану, уз
обавезујући број планираних саобраћајних
трака.
Регулациона ширина новопланираних улица и
улица које се дограђују, утврђена је у складу са
рангом саобраћајница и потребама смештаја
планиране
саобраћајне
и
комуналне
инфраструктуре.

становање: 1,2ПМ/ на 1 стан
пословање, администрација, услуга и сл.: 1ПМ
на 70 м2 корисног простора, односно 1ПМ по
пословној јединици уколико је њена површина
мања од 70м2
трговина на мало: 1ПМ на 100 м2 корисног
простора
угоститељство: 1ПМ на два стола са по четири
столице, или 1ПМ/на један сто за
угоститељски објекат прве категорије

Гараже породичних објеката планирају се у
или испод објекта у габариту, подземно изван
габарита објекта или надземно на грађевинској
парцели ако су испуњени сви остали услови.
2.2.9.3. Правила градње коловоза, колскопешачких стаза и паркинга


Регулација:
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У условима и пројектима, изградњу коловоза
планирати од савремених материјала и са
савременим
коловозним
конструкцијама
према важећим стандардима са застором од
асфалта, калдрме или камених плоча у
зависности од решења пројектанта.
Коловозну
конструкцију
потребно
је
прилагодити рангу саобраћајнице и потребном
осовинском оптерећењу и датим важећим
стандардима и законима
Нивелета коловоза мора бити прилагођена
датом нивелационом решењу, постојећем
терену и изграђеном коловозу са којим се
повезује планирани коловоз.
Максимални подужни нагиб саобраћајница
примарне мреже може да буде до 8%. У
случају
секундарних
саобраћајницаприступних улица, максимални нагиби иду до
12 % (14%),
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Вертикална заобљења нивелете извести
зависно од ранга саобраћајнице, односно
рачунске брзине
Саобраћајнице пројектовати са једностраним
попречним нагибом од 2% (за коловоз у
правцу). За коловозе у кривини максимални
попречни нагиб је 6%. Све паркинге радити са
попречним нагибом 2%-4% према коловозу.
Оивичење коловоза радити од бетонских
ивичњака 18/24цм. На улазима у дворишта и
на прелазима оивичења радити од упуштених
(оборених) ивичњака и рампама прописаним
за хендикепирана лица.
Тротоаре,
посебне
пешачке
или
бициклистичке стазе радити са застором од
бетонских полигоналних плоча, бетона или
неког
другог
материјала
по
избору
пројектанта.
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази и
друге површине у оквиру улица, по којима се
крећу и лица са посебним потребама у
простору треба да су међусобно повезани и
прилагођени за неометано кретање. Нагиби не
могу бити већи од 5% (1:20), a изузетно 8,3%
(1:12). Највиши попречни нагиб уличних
тротоара и пешачких стаза управно на правац
кретања износи 2%.
За приступ и кретање инвалидних лица,
неопходно је предвидети стазе са рампама на
местима
денивелације
између
разних
категорија саобраћајних површина.
Зеленило дуж саобраћајница формирати тако
да не омета прегледност и не угрожава
безбедност саобраћаја. Власник земљишта,
које се налази у зони потребне прегледности,
дужан је да на захтев управљача јавног пута,
уклони засаде, дрвеће и ограде и тако обезбеди
прегледност.
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).
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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. До изградње фекалне канализације,
отпадне
воде
се
могу прикупљати
у
водонепропусним септичким јамама.
Забрањено је упуштање непречишћених
или делимично пречишћених вода у атмосферску
канализацију. Одвођење атмосферских вода на
предметној локацији решити одвођењем у
реципијент. Дубина укопавања код водоводне
мреже мора обезбедити мин.1,0 м слоја земље
изнад цеви, а код канализационе мреже мин. 0,8 м.
Хидротехничке инсталације постављати на
минималном прописаном растојању у односу на
осталу инфраструктуру.
2.2.10.2. Правила за изградњу електроенергетске
мреже


Целокупну електроенергетску мрежу градити
на основу главних пројеката у складу са
важећим прописима.



Трафо станице градити као самостојеће
монтажно бетонске објекте, за рад на 10kV
напонском нивоу.



Положај МБТ у односу на суседне парцеле мин
1.5м, а у односу на јавне површине у складу са
датим грађевинским линијама.



До ТС 10/0,4 кV потребно је обезбедити
приступни пут минималне ширине 3 м од
најближе јавне саобраћајнице за приступ
теренског возила.



До ТС 10/0,4 кV свих врста, прикључне 10 кVне 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.



Каблове полагати где год је могуђе у зелене
површине поред саобрађајница или пешачких
стаза или у тротоаре где исти постоје. Каблове
полагати на 0.5м од пешачких стаза и на 1м од

Пре извођења саобраћајница извести све
потребне уличне инсталације које су предвиђене
планом, а налазе се у попречном профилу
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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.
Светиљке за јавно осветљење поставити на
расветне стубове одговарајуће висине. Избор
светиљки и извора светла извести према
фотометријском 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.
Растојања стубова високонапонских надземних
водова од путева, код паралелног вођења са
путем износи:
- најмање 40 м од државног пута I реда,
- најмање 20 м од државног пута II реда и
- најмање висину стуба од општинског и
некатегорисаног пута, рачунајући од спољне
ивице земљишног појаса.





Растојања стубова високонапонских надземних
водова од путева, код укрштања са путем
износи најмање висину стуба у случају
општинског и некатегорисаног пута, најмање
10 м у случају државног пута II реда и најмање
20 м у случају државног пута I реда, рачунајући
од спољне ивице земљишног појаса.
Објекти трансформаторских станица, у оквиру
постојећег габарита, могу претрпети замену
постојеће опреме и каблова новом опремом и
кабловима већег капацитета.
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2.2.10.3. Правила за изградњу
телекомуникационе мреже


Целокупну ТК мрежу градити на основу
главних пројеката у складу са важећим
законским прописима.



Објекти АТЦ-а, у оквиру постојећег габарита,
могу
претрпети
замену
постојеће
телекомуникационе опреме и каблова новом
телекомуникационом опремом и кабловима
већег капацитета и уградњу КДС опреме.



Објекти за смештај удаљених претплатничких
јединица ACCSESS опреме, концентрације
приступне мреже, WLL опреме, АТЦ, КДС
опреме, радио и TВ опреме (у даљем тексту
објекти за смештај телекомуникационе опреме)
у блоковима у којима је претежна намена
становање великих густина (колективне
градње) могу се градити у оквиру објеката, на
слободном простору у оквиру блока или испод
јавних површина.
Надземни
објекат
за
смештај
телекомуникационе опреме може бити
монтажни или зидани.



Објекти за смештај телекоминикационе опреме
у зонама мешовите намене могу се градити у
оквиру објеката, у зеленим површинама или на
слободном простору у оквиру блока.



Надземни
објекат
за
смештај
телекомуникационе опреме може бити
монтажни или зидани.



Објекти за смештај телекомуникационе опреме
у зонама становања средњих и малих густина
(индивидуално становање) могу се градити у
оквиру објеката, на грађевинској парцели.

Приземни објекат може бити монтажни или
зидани.
Објекти за смештај телекомуникационе
опреме у оквиру објекта може се градити на
основу пријаве радова, а објекти на грађевинској
парцели могу се градити на основу одобрења за
градњу.
Објекти за смештај телекомуникационе
опреме у оквиру објекта може се градити на
основу пријаве радова, а објекти на грађевинској
парцели могу се градити на основу одобрења за
градњу.


Објекти за смештај телекомуникационе опреме
у зонама зелених јавних површина граде се као
подземни или изузетно као приземни објекти.



Објекат за смештај телекомуникационе опреме
мора да има положај такав да не угрожава
прегледност, безбедност и сигурност кретања
свих учесника у саобраћају.
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До објекта за смештај телекомуникационе
опреме потребно је обезбедити приступни пут
минималне ширине 3 м од најближе јавне
саобраћајнице.
За
постављање
објеката
за
смештај
телекомуникационе опреме у постојећи објекат
потребно је прибавити сагласност власникакорисника станова или пословног простора. За
прислањање
објекта
за
смештај
телекомуникационе опреме уз постојећи
објекат потребно је прибавити сагласност
власника-корисника станова или пословног
простора чији се прозорски отвори налазе на
страни зграде уз коју се поставља
телекомуникациони објекат.



На подручју дефинисаном границама овог
плана
нова
телекомуникациона
мрежа
(транспортна, приступна, КДС и остала мрежа)
изводи се обавезно као подземна.



ТК мрежа ће се у потпуности градити као
подземна. 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 метар.од саобраћајница или у
тротоарима. Дубина полагања каблова не сме
бити мања од 1 метра.



Укрштање каблова са саобраћајницама мора
бити под правим углом постављањем ПВЦ цеви
кроз које се полажу каблови. При паралелном
вођењу са енергетским кабловима најмање
растојање мора бити 0.5м за каблове напонског
нивоа до 10кВ и један метар за каблове
напонског нивоа преко 10кВ. При укрштању са
инсталацијама водовода и канализације, при
паралелном вођењу међусобно растојање мора
бити 0.6м а при укрштању растојање мора бити
најмање 0.5м. За инсталацију гасовода
растојање при укрштању мора бити веће од 0.5
метра, а при паралелном вођењу и
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приближавању каблова растојање мора бити
најмање 0.6 метара.


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



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



Телекомуникациони водови који припадају
мрежама једног телекомуникационог система
могу да се постављају и кроз заштитне цеви и
канализацију других телекомуникационих
инфраструктурних система, уз сагласност
надлежног предузећа.



Подземни телекомуникациони водови и
телекомуникационе канализације постављају
се испод
јавних површина (тротоарски
простор, слободне површине, зелене површине,
пешачке стазе, паркинг простор и изузетно
саобраћајнице) и на грађевинским парцелама уз
сагласност власника-корисника.



Реконструкцију
постојеће
надземне
телекомуникационе
мреже
могуће
је
реализовати заменом старе надземне мреже
новом надземном мрежом, само уколико се
ради о замени постојећих елемената мреже
(замена старих надземних водова новим, нпр.
замена дотрајалих водова новим истог
капацитета, замена постојећих водова слабог
капацитета новим већег капацитета, замена
водова који припадају старим технологијама
новим водовима представницима нових
технологија, замена старих стубова новим
бетонским стубовима, у истој траси и сл.) истом
постојећом трасом, без додавања нових траса
надземне мреже.
Нови телекомуникациони надземни вод, којим
се врши замена постојећег вода мора бити у
виду самоносивог вода.



Телекомуникациони водови који припадају
мрежи једног телекомуникационог система
могу да се постављају и кроз заштитне цеви и
канализацију другог телекомуникационог
инфраструктурног система, уз сагласност
надлежног предузећа.



Подземни ТТ водови мреже мобилне
телефоније полажу се у ров одговарајућих
димензија
према
важећим
техничким
прописима за полагање ТТ каблова у ров.
Код приближавања, паралелног вођења и
укрштања ТТ каблова мреже мобилне
телефоније са осталим инфраструктурним и
другим објектима потребно је
остварити

Страна 382 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

25. април 2019. године

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.

 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.

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.

 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.

 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.

 Приступни телекомуникациони водови за
повезивање мобилних централа и базних радиостаница граде се подземно на подручју овог
плана.

минималне размаке и друге услове у складу са
техничким прописима из ове области.





Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио
и ТВ станица, антена, антенских стубова и
антенских носача у мешовитим блоковима могу
се градити у оквиру објеката, у зеленим
површинама или на слободном простору у
оквиру блока. У оквиру блока ови објекти могу
да се граде као подземни или надземни објекти.
Надземни
објекти
за
смештај
телекомуникационе
опреме
могу
бити
монтажни или зидани.
Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио
и ТВ станица, антена, антенских стубова и
антенских носача у зонама малих густина
становања (индивидуални објекти) могу се
градити у оквиру објеката, на грађевинској
парцели.
У оквиру блока објекти могу да се граде као
приземни објекти или објекти на стубу.
Приземни објекат може бити монтажни
или зидани.

 Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио
и ТВ станица, антена, антенских стубова и
антенских носача у зонама зелених јавних
површина граде се као подземни или изузетно
као приземни објекти.
Објекти се могу градити на основу
Одобрења за градњу.

 На местима где је већа концентрација
телекомуникационих
водова
подземни
приступни водови обавезно се граде у виду
телекомуникационе канализације.
2.2.10.4. Правила за изградњу термотехничке
инфраструктуре
Дистрибутивна гасоводна мрежа је од
полиетиленских цеви радног притиска до 4 bar.
Гасовод водити подземно положен у ровове
потребних димензија, у тротоару и то што ближе
регулационој линији.
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.

25. април 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Минимално
дозвољено
растојање (m)
укрш
тање

Парале
лно
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 хемијскле
индустрије и технолошких флуида

0.2

0.6

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

-

5.0

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

-

3.0
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Минимална
хоризонтална
растојања
подземних гасовода од надземне електро мреже и
стубова далековода су чланом 5 Правилника дати
у следећој табели
Минимално растојање
Називни напон

при
укрштању
(m)

при
паралелном
вођењу (m)

1 kV ≥ U

1

1

1 kV < U ≤ 20 kV

2

2

20 kV < U ≤ 35 kV

5

10

35 kV < U

10

15

Приликом укрштања гасовода се по
правилу поставља изнад канализације. Уколико се
мора поставити испод, неопходно је применити
додатне мере ради спречавања евентуалног
продора гаса у канализацију.
Постављање регулационог сета у складу са
Правилником о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16
bar.
Правила грађења гасоводне инфраструктуре

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

-

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

-

15.0

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

-

5.0

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

-

10.0

6.0

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:

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


не угрожава постојеће или планиране
објекте, као и планиране намене коришћења
земљишта,

да се подземни простор и грађевинска
површина рационално користе,

да се поштују прописи који се односе на
друге инфраструктуре,

да се води рачуна о геолошким особинама
тла, подземним и питким водама.
Полагање гасовода у коловозу се може
дозволити само изузетно, уз документовано
образложење и са посебним мерама заштите.

Од гасовода до шахтова и канала

0.2

0.3

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

Од гасовода до високог зеленила

-

1.5

Полагање гасовода

*растојање се мери од габарита резервоара

15.0

Гасовод се по правилу полаже испод
земље, без обзира на његову намену и притисак
гаса.
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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
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.
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2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату Плана
детаљне регулације
НАМЕНА

Укупна
површина
коришћења m2

Индекс
Изграђености

БРГП

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
породичноо
становање

73.170,47

1,50

109.755,70

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
комуналне
функције

54,27

саобраћајне
површине

15.222,45

УКУПНО

88.447,19

/

/

/

/

1,24

109.755,70

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.).

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.

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).

План детаљне регулације представља основ за:

При укрштању гасовода са јавним
путевима гасовод се по правилу води под углом од
90о у односу на осу јавног пута. Уколико то није
могуће извести, дозвољена су одступања до угла
од 60о. Укрштање гасовода са јавним путем под
углом мањим од 60о може се дозволити само
изузетно уз документовано образложење.
Минимална дубина укопавања гасовода
при укрштању са јавним путевима или изузетно
при вођењу испод коловозне површине, мора се
одредити према дебљини коловозне конструкције
и саобраћајном оптерећењу, а да осигура заштитни
слој између коловозне конструкције и заштитне
цеви или горње површине бетонске плоче канала
дебљине 0.3-0.5 m (у складу са прописима и
условима јавних предузећа).
Дубина између горње површине коловоза и
горње површине заштитне цеви, плоче и др., не
сме бити мања од 1.0 m.

2.3. Спровођење плана детаљне регулације
- Издавање локацијских услова
- Израду пројекта препарцелације и парцелације
- Израду елабората геодетских радова за исправку
граница суседних парцела и спајање две суседне
парцеле истог власника
Овим
Планом
није
урбанистичких
пројеката,
архитектонских конкурса.

предвиђена
израда
ни
урбанистичко-

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај план ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
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111.
На основу члана 28. став 2. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016-испр.) и члана 63. став 1. тачка 11а)
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008, 8/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
„ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
„Градског позоришта Чачак“ Чачак, који је донео
Управни одбор „Градског позоришта Чачак“
Чачак, на седници одржаној 25. јануара 2019.
године, број 01.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
112.
На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/2014-други закон, 101/2016-други закон), члана
4, 5, 6. и 69. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС" број 15/2016), члана 2. и
3. Закона
о комуналним делатностима,
("Службени гласник РС", број 88/2011 и 104/2016),
као и члана 63. став 1. тачка 10. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком усклађује се Оснивачки акт
Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље
(у даљем тексту "предузеће") са одредбама Закона
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број
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15/2016) и Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-други закон,
101/2016-други закон), тако да Јавно предузеће
наставља са обављањем делатности на основу ове
одлуке.
Члан 2.
Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"
Ариље су основале општине на основу Одлуке о
организовању јавног предузећа за водоснабдевање
«Рзав» Ариље донете од стране скупштина
општина оснивача у истоветном тексту и то:
- Скупштине општине Ариље 01 - бр. 023-1/87 од
31. марта 1987. године и број 452-5/89-01 од 29.
децембра 1989. године,
- Скупштине општине Пожега 01 - бр. 011-8 од 27.
априла 1987. године и број 011-42/89 од 29.
децембра 1989. године,
- Скупштине општине Лучани бр. 06-53,54 и 55/8701 од 30. марта 1987. године и број 06-203/89-01 од
29. децембра 1989. године,
- Скупштине општине Чачак бр. 06-82/87-01 од 10.
и 16. априла 1987. године и бр. 06-280/89-01 од 29.
децембра 1989. године и
- Скупштине општине Горњи Милановац бр. 6-0613/87 од 31. марта 1987. године и бр. 3-023-41/89
од 29. децембра 1989. године
средствима оснивача и средствима Републике
Србије,
и Одлуком о изменама и допунама Одлуке
о организовању Јавног предузећа "Рзав" коју су
усвојиле скупштине општина оснивача којом је
усклађено организовање Јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав" Ариље (у даљем тексту
"предузеће") са одредбама Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса ("Сл. гласник РС" број 25/2000) и Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
9/2002 и 33/2004), у истоветном тексту и то:
- Скупштина општине Ариље на седници
одржаној дана 28.02.2006. године, под 01 бр.
023-25/05,
- Скупштина општине Пожега на седници
одржаној дана 11.11.2005. године под 03 бр.
011-17/05,
- Скупштина општине Лучани на седници
одржаној дана 05.09.2005. године под бр. 0636/05-01,
- Скупштина
општине Чачак на седници
одржаној дана 21. и 24.10.2005. године под бр.
06-87/2005-5-02,
-

Скупштина општине Горњи Милановац на
седници дана 16.09.2005. године под бр. 4-01-
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06-711/05, на основу наведених одлука, које се
стављају ван снаге.

2. развоја и унапређивања обављања делатности
из тачке 1 овог члана,

Јавно предузеће за водоснабдевање «Рзав»
Ариље, уписано је у судски регистар код
Окружног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 од
маја 1987. и Фи 1/90 од 3. јануара 1990. године и
извршено је превођење код Агенције за привредне
регистре Решењем број, БД.23776/2005 од
20.06.2005. године и уписано у регистар Агенције
за привредне регистре решењем број БД.23776 од
20.06.2005. године. Оснивачи доносе овај
оснивачки акт а предузеће наставља са обављањем
делатности у складу са одредбама ове Одлуке.

3. обезбеђивање техничко – технолошког и
економског јединства система и усклађивање
његовог развоја,

Предмет одлуке
Члан 3.
Овом Одлуком се уређују права и обавезе
оснивача и овог предузећа у обављању делатности
од општег интереса, а нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште предузећа;

4. стицања добити,
5.

остваривања другог Законом утврђеног
интереса, у ком циљу наставља да ради и на
основу ове Одлуке.

Предузеће су основале општине Ариље,
Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац
средствима оснивача и средствима Републике
Србије, а ради остварења заједничког интереса из
става 1. овог члана, у чије име оснивачка права
врше Скупштине оснивача општина: Ариље,
Пожега, Лучани и Горњи Милановац, и града
Чачка.
II
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА,
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.

- претежна делатност предузећа;

Оснивачи предузећа су:

- права, обавезе и одговорности оснивача према
предузећу и предузећа према оснивачу;

- Општина Ариље, ул. Светог Ахилија бр. 53,
Ариље, матични број 07254628,

- услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и
сношењу ризика;

- Општина Пожега, ул. Трг Слободе бр. 9, Пожега,
матични број 07158122,

- условима и начину задуживања предузећа;
- заступање предузећа;
- износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
- органи предузећа;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање) стварима
у јавној својини која су пренета у својину
предузећа у складу са законом;

- Општина Лучани, ул. Југословенске армије број
5, Лучани, матични број 07175345,
- Општина Горњи Милановац, ул. Таковска 2,
Горњи Милановац, матични бр. 07175329
- Град Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, Чачак,
матични број 07183097.
Права оснивача
органи оснивача.

остварују

Предузеће послује
пословним именом:

под

надлежни
следећим

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање
делатности за коју је основано предузеће.

Скраћено пословно име је:
ЈП "Рзав" Ариље.

Циљеви оснивања јавног предузећа

Члан 6.

Члан 4.

Седиште предузећа је у Ариљу, ул.
Чачанска б.б.

Предузеће је основано
неодређено време ради:

и

послује

на

1. сакупљања, пречишћавања и дистрибуције
воде за пиће овлашћеним предузећима која
врше водоснабдевање у општинама Ариље,
Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац,

Члан 7.
О промени пословног имена и седишта
предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност
оснивача.
Званична e-mail адреса за пријем и слање
поште предузећа је office@rzav.co.rs
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Члан 8.
Предузеће има свој печат и штамбиљ.
Изглед и садржина печата и штамбиља уређује се
Статутом предузећа.
Предузеће може имати знак који садржи
назив и седиште предузећа. Изглед и садржина
знака утврђује се Статутом и Одлуком Надзорног
одбора предузећа.
Члан 9.
Предузеће је основано на неодређено
време и обавља своје пословање као јединствена
целина.
Предузеће има својство правног лица.
Предузеће у правном промету са трећим
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и
за свој рачун.
Предузеће за своје обавезе у правном
промету одговара целокупном својом имовином
(потпуна одговорност) а оснивачи до висине
својих улога.
Члан 10.
Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији предузећа ближе се уређују
питања
унутрашње
организације
и
систематизације радних места.
III
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Предузеће може поред делатности из
претходног става овог члана за чије је обављање
основано, да обавља и друге делатности без уписа у
регистар уколико служе обављању претежне
делатности а за те делатности испуњава законске
услове за њихово обављање, укључујући и послове
спољнотрговинског промета и вршења услуга у
спољнотрговинском промету у оквиру делатности
Предузећа на основу одлуке Надзорног одбора
предузећа, уз сагласност оснивача, у складу са
законом под условом да тиме не угрози обављање
основне делатности.
О промени делатности ЈП "Рзав" Ариље, као
и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности одлучује Надзорни
одбор уз сагласност оснивача у складу са законом.
IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА
Члан 12.
Основни новчани
износи 10.000,00 динара,

капитал предузећа

Члан 13.
У циљу обезбеђења и уплате основног
капитала из члана 12. оснивачи ће у року од 15
дана од дана доношења ове Одлуке уплатити
основни новчани капитал и то:
Процентуално учешће оснивача у основном
капиталу износи:

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ
Члан 11.

Ред

Предузеће обавља претежну делатност:
3600 - сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде овлашћеним предузећима која
врше водоснабдевање у општинама Ариље,
Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац.

бр.

3.

Општина Пожега

1.166,00

Поред претежне делатности из става 1.
овог члана, Предузеће обавља и следеће
делатности:

4.

Општина Лучани

852,00

8,52

5.

Општина Ариље

430,00

4,30

- пројектовање грађевинских и других објеката
- инжењеринг
- вођење пројеката и техничке активности
- пројекти за нискоградњу, хидроградњу и
саобраћај
- искоришћавање и употреба вода
- заштита од штетног дејства вода
- заштита вода од загађивања
- изградња хидрограђевинских објеката, водоводне
и канализационе мреже
- мерења у вези са чистоћом воде – испитивање
хигијенске исправности воде.

1.
2.

Оснивачи

Учешће оснивача % учешћа
у динарима

Град Чачак

4.961,00

Општина Г. Милановац 2.591,00

49,61
25,91
11,66

Члан 14.
Предузеће има своју имовину којом
управља и располаже у складу са законом и овом
одлуком.
Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчана
средства и хартије од вредности и друга имовинска
права, која су пренета у својину Предузећа у
складу са законом, укључујући и право коришћења
на стварима у јавној својини.
Члан 15.
Оснивачи могу, у складу са законом,
улагати средства у јавној својини у капитал
Предузећа, по ком основу стичу уделе у Предузећу
и законска права по основу тих удела.
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Предузеће је овлашћено да управља
комуналним објектима у јавној својини оснивача
које су му оснивачи поверили и предали ради
обезбеђења услова за обављање комуналних
делатности из члана 11. ове одлуке.
Управљање комуналним објектима је
њихово одржавање, обнављање и унапређивање,
као и извршавање законских и других обавеза у
вези са њима, све у функцији обављања својих
делатности, без права располагања.
Располагање у смислу става 3. овог члана
је размена, отуђење, давање у закуп, односно
коришћење и стављање под хипотеку, односно
залогу објекта.
У случају статусних промена, својинске
трансформације, приватизације или гашења
Предузећа све сходно закону, комунални објекти,
поверени и предати Предузећу на коришћење и
управљање у смислу става 3. овог члана, имају се
вратити оснивачу, као његова имовина.
Предузеће користи и располаже имовином
у складу са Законом, и овом одлуком.
Имовина која се не може отуђити
Члан 16.
Предузеће не може без сагласности
оснивача располагати (прибављање и отуђење)
објектима и другим непокретностима веће
вредности које је по основу закона којим се уређује
јавна својина из режима државне својине стекло у
својину Предузећа, а која су у непосредној
функцији обављања делатности од општег
интереса,
као
ни
објектима,
другим
непокретностима, постројењима и уређајима које
оно стекне својим радом и пословањем, а који су у
функцији обављања делатности од општег
интереса.
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одлуком, а у циљу обезбеђивања и заштите општег
интереса и остваривања циљева због којих је
Предузеће основано.
Предузеће је дужно да делатност од општег
интереса за коју је основано обавља на начин
којим се обезбеђује стално, континуирано и
квалитетно пружање услуга предузећима која се
баве водоснабдевањем града Чачка и општина:
Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и
другим субјектима.
Члан 18.
Ради обезбеђивања заштите општег
интереса у делатностима за које је Предузеће
основано надлежни орган оснивача даје
сагласност на:
1) статут Предузећа;
2) давања гаранција, авала, јемстава, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса;
3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
4) располагање (прибављање и отуђење)
имовином предузећа веће вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса;
5) акт о општим условима за испоруку производа
и услуга;
6) одлуке о повећању и смањењу капитала и
покрићу губитака у пословању;
7) дугорочне и средњорочне планове рада и
развоја;
8) годишњи програм
календарску годину;

пословања

за

сваку

9) улагање капитала;
10) статусне промене;

Предузеће може прибављати и отуђивати,
без претходне сагласности оснивача, имовину
мање вредности на основу одлуке Надзорног
одбора.

11) акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији;

Имовином мање вредности у смислу
претходног става сматра се имовина која не
прелази 0,5% имовине предузећа.

12) друге одлуке, у складу са Законом којим се
уређује обављање делатности од општег интереса
и оснивачким актом.

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И
ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 17.
Права, обавезе и одговорности оснивача
према Предузећу и Предузећа према оснивачу
уређују се одлукама оснивача, односно давањем
сагласности оснивача на одлуке органа Предузећа,
у складу са законом, Статутом Предузећа и овом

Члан 19.
Унапређење рада и развоја Предузећа
заснива се на дугорочном и средњорочном плану
рада и развоја, који доноси Надзорни одбор
Предузећа, у складу са Законом.
За сваку календарску годину Предузеће
доноси годишњи програм пословања и доставља га
оснивачима ради давања сагласности, у року
прописаном законом.
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Програм се сматра донетим кад на њега
сагласност дају оснивачи.
Усвојени програм мора да садржи све
елементе прописане законом.
Члан 20.
Предузеће је дужно да, у току реализације
програма из претходног члана ове Одлуке,
редовно извршава све законске обавезе, које се
односе на праћење реализације програма и на
измирење обавеза према привредним субјектима,
утврђених законом којим се одређују рокови
измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
Предузеће је дужно да делатности од
општег интереса за које је основано обавља на
начин којим се обезбеђује стално, континуирано и
квалитетно
пружање
услуга
крајњим
корисницима.
Предузеће је дужно да оснивачима
подноси извештај о пословању предузећа по
потреби, најмање једном годишње и у складу са
Законом.
Члан 21.
У случају поремећаја у пословању
Предузећа оснивачи могу предузети мере којима
ће
обезбедити
услове
за
несметано
функционисање
Предузећа
у
обављању
делатности од општег интереса, и то:
1. промену унутрашње организације предузећа;
2. разрешење органа које именује и именовање
привремених органа предузећа;
3. ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
4. друге мере у складу са Законом, којима ће
обезбедити услове за несметано функционисање
предузећа и обављање делатности за које је
предузеће основано.
Поремећај у пословању у смислу ове
одлуке сматра се поремећај, у сталном,
континуираном и квалитетном пружању услуга
поремећај у финансијском пословању предузећа,
не поступање по захтевима и смерницама
оснивача, и други поремећаји којима се угрожава
пословање предузећа и обављање делатности ради
којих је основано.
Члан 22.
Право на штрајк запослени у Предузећу
остварују у складу са законом којим се утврђују
услови за организовање штрајка, колективним
уговором и одлуком оснивача о минимуму
процеса рада.
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У случају штрајка у предузећу, а ради
заштите интереса грађана, Предузећа и других
правних лица, Статутом и другим актима
Предузећа у складу са Законом, утврђују се начин
и услови за организовање штрајка.
У случају штрајка у Предузећу се морају
обезбедити услови за остваривање минимума
процеса рада.
Минимум процеса рада који мора да се
обезбеди подразумева производњу и испоруку
воде комуналним предузећима оснивача, у
уговореним количинама (нормалан процес
производње и дистрибуције воде).
VI ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ
ГУБИТАКА И СНОШЕЊА РИЗИКА И
ЗАДУЖИВАЊЕ
Члан 23.
Предузеће послује по тржишним условима,
у складу са законом.
Предузеће остварује приход и стиче добит
обављањем своје делатности.
Члан 24.
Пословни резултат Предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Добит Предузећа утврђује се и распоређује
у складу са законом, овом одлуком и Статутом
Предузећа.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност
оснивача.
Одлуком из претходног става овог члана
део средстава по основу добити усмерава се
оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату
јавних прихода.
Члан 25.
Добит предузећа распоређује се:
- за повећање основног капитала и резерве у складу
са Законом;
- за исплату дела добити оснивачима и
- за зараде запосленим.
Члан 26.
Уколико по годишњем обрачуну предузеће
искаже губитак, Надзорни одбор уз сагласност
оснивача, доноси Одлуку о покрићу губитака.
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Члан 27.

Јавно предузеће може се задужити
узимањем кредита, односно зајма за финансирање
дефицита текуће ликвидности и финансирање
капиталних инвестиционих расхода.
Јавно предузеће је дужно да за задуживање
узимањем кредита, односно зајма за финансирање
расхода дефицита текуће ликвидности и
капиталних инвестиционих расхода преко
вредности одређене као горња граница за примену
јавне набавке мале вредности, прибави сагласност
свих оснивача.
Поступак задужења спроводи се у складу
са законом којим се уређује поступак јавних
набавки.
Јавно предузеће је дужно да оснивачу
достави извештај о задуживању и оверену копију
уговора о кредиту.
VII ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 28.
Предузеће у пословима унутрашњег и
спољно трговинског промета заступа и
представља директор, без ограничења.
Директор може, у оквиру својих
овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје
за заступање Предузећа, у складу са законом.
Члан 29.
Предузеће заступа, представља и потписује
директор.
Директор има право заступања према
трећим лицима без ограничења. За уговоре и друге
правне радње којима се ангажују финансијска
средства предузећа, преко износа које одреди
Надзорни одбор предузећа посебном Одлуком,
мора претходно да прибави сагласност Надзорног
одбора предузећа.
VIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 30.
Органи предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. Директор
1. Надзорни одбор
Члан 31.
Надзорни одбор има три члана.
Председника и чланове Надзорног одбора
именују и разрешавају скупштине оснивача на
период од четири године, под условима, на начин
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и по поступку утврђеном Законом, с тим да се
један члан именује из реда запослених.
Представник запослених у Надзорном
одбору предлаже се на начин утврђен Статутом
предузећа.
Члан 32.
За председника и члана Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је 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) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања
или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
7) 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.
Председник и чланови Надзорног одбора дужни
су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања.
Члан 33.
Мандат председнику и члановима надзорног
одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1) јавно предузеће не достави годишњи,
односно трогодишњи програм пословања у
роковима прописаним чланом 59. Закона о јавним
предузећима;
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2) Надзорни одбор пропусти да предузме
неопходне мере пред надлежним органима у
случају постојања основане сумње да одговорно
лице Јавног предузећа делује на штету Јавног
предузећа несавесним понашањем или на други
начин;
3) се утврди да делује на штету Јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на
условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора,
односно именовања новог председника или члана
Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Члан 34.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи
програм пословања, усклађен са дугорочним и
средњорочним планом пословне стратегије и
развоја из тачке 1. овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих
активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад директора;
7) доноси статут;
8) одлучује о статусним променама, оснивању
других правних субјеката и улагању капитала;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка;
10) закључује уговоре о раду са директором, у
складу са законом којим се уређују радни односи;
11) врши друге послове у складу са законом и
Статутом.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Јавном предузећу.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог
члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Владе,
надлежног органа аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе.
Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Владе, надлежног органа аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе.
Члан 35. (У СКЛАДУ СА СПОРАЗУМОМ
КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА)
Председника и чланове Надзорног одбора
именују и разрешавају скупштине оснивача на
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период од четири године, под условима, на начин
и по поступку утврђеном Законом, с тим да се
један члан именује из реда запослених.
Представник запослених у Надзорном одбору
предлаже се на начин утврђен Статутом
Предузећа.
За председника Надзорног одбора испред
оснивача предлаже се представник оснивача са
највећим учешћем у капиталу предузећа (град
Чачак).
За једног члана Надзорног одбора испред
оснивача предлаже се наизменично именовање
представника општине Ариље, општине Пожега,
општине Лучани и општине Горњи Милановац, на
период једног изборног мандата, и то следећим
редом: општина Пожега, општина Ариље,
општина Лучани, и општина Горњи Милановац.
Jедан члан Надзорног одбора je
представник запослених у предузећу из реда
запослених a предлаже се на начин утврђен
Статутом Предузећа.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4
(четири) године.
Надзорни одбор
заменика председника.

има

председника

и

Председник Надзорног одбора сазива и
председава
седницама
Надзорног
одбора,
предлаже дневни ред и потписује одлуке и друге
акте које доноси Надзорни одбор.
У случају одсутности послове председника
Надзорног одбора обавља заменик председника
Надзорног одбора.
Надзорни одбор ради на седницама и
одлуке доноси већином гласова чланова
Надзорног одбора.
Начин рада Надзорног одбора утврђује се
Пословником о раду Надзорног одбора.
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
надзорном одбору чију висину утврђује оснивач,
на основу извештаја о степену реализације
програма пословања Предузећа и сходно
критеријумима, утврђеним годишњим програмом
пословања Предузећа.
2. Директор
Члан 36.а
Директора Јавног предузећа „Рзав“ Ариље
чији су оснивачи јединице локалне самоуправе
град Чачак и општине: Ариље, Пожега, Лучани и
Горњи Милановац именује орган одређен
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статутом јединица локалне самоуправе, на период
од четири године, на основу спроведеног јавног
конкурса.
Члан 36.б
За директора Јавног предузећа из члана
36.а, може бити именовано лице које испуњава
следеће услове:
1) да је 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) овог члана;
4) да има најмање три 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;
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.
Статутом или оснивачким актом могу бити
одређени и други услови које лице мора да испуни
да би било именовано за директора Јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа је функционер
који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Директора Предузећа сагласно, именују и
разрешавају оснивачи, на предлог Надзорног
одбора Предузећа, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Директор Предузећа је јавни функционер,
у смислу закона којим се регулише област вршења
јавних функција.
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Одлуку о расписивању конкурса доноси
Надзорни одбор Предузећа.
Статутом Предузећа ближе се регулишу
услови и начин избора директора.
Директор Предузећа може бити разрешен и
пре истека времена на које је именован.
Директор је за свој рад
Надзорном одбору и оснивачима.

одговоран

Члан 37.
Уколико се у редовној процедури не
изабере директор или из другог разлога директор
буде спречен да обавља своју функцију, Надзорни
одбор Предузећа може именовати вршиоца
дужности директора, о чему ће обавестити
осниваче.
Члан 38.
Вршилац дужности директора може се
именовати до именовања директора Јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца
дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.
За вршиоца дужности може бити
именовано лице које испуњава услове за
именовање директора.
Члан 39.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног
предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања и одговоран је за његово
спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) бира представнике Јавног предузећа у
скупштини друштва капитала чији је једини
власник Јавно предузеће;
11) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији;
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13) врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и Статутом Јавног
предузећа.

Комисија утврђује да ли кандидати за
директора Предузећа испуњавају услове за
именовање о чему извештавају Надзорни одбор
Предузећа.

Члан 40.
Директор има право на зараду, а може
имати и право на стимулацију, у случају када
Предузеће послује са позитивним пословним
резултатима, у висини утврђеној сходно закону.
Стимулација из става један овог члана не
може бити одређена као учешће у расподели
добити, и посебно се исказује у оквиру годишњег
финансијског извештаја, а одлуку о њеној исплати
доносе оснивачи.
Директор Предузећа је за свој
одговоран Надзорном одбору и оснивачима.
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2.1. Поступак за именовање директора
Члан 41.
Директор Јавног предузећа именује се
након спроведеног јавног конкурса на период од 4
(четири) године.
Предузеће објављује конкурс најмање
шест месеци пре истека периода на које је
именован директор, односно у року од 30 дана од
дана подношења оставке или разрешења.
Рок за подношење пријава не може бити
краћи од 30 (тридесет) дана од дана објављивања.
Поступак за именовање директора
спроводи Комисија од 5 (пет) чланова представника оснивача (Комисија за спровођење
конкурса за избор директора) коју на предлог
надлежних органа локалне самоуправе, именује
Надзорни одбор посебном одлуком на мандат од 3
(три) године.
Надзорни одбор именује председника и
заменика председника Комисије.
Након спроведеног поступка у складу са
Законом о јавним предузећима Надзорни одбор
разматра
благовремено
приспеле
пријаве
кандидата који испуњавају услове.
Члан 42.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора, (у даљем
тексту: Комисија).
Комисију за именовање образују органи
који су статутом јединице локалне самоуправе
оснивача ЈП »Рзав» Ариље одређени као надлежни
за именовање директора (Заједничка Комисија пет
јединица локалних самоуправа).

Директора
Предузећа,
на
предлог
Надзорног одбора Предузећа, сагласно именују
оснивачи.
Сваки оснивач именује по
представника у Комисију за именовање.

једног

Комисија за именовање има председника и
четири члана.
Председник и чланови Комисије не могу
бити народни посланици, посланици у скупштини
аутономне покрајине, одборници у скупштинама
јединица локалне самоуправе, као ни постављена
лица у органима државне управе, органима
аутономне покрајине или органима јединица
локалне самоуправе.
Поступак именовања директора спроводи
се на начин прописан Законом о јавним
предузећима и ближе се уређује Статутом
Предузећа.
2.2. Престанак мандата директора
Члан 43.
Директор се разрешава пре истека периода на
који је именован уколико:
1) у току трајања мандата престане да испуњава
услове за директора Јавног предузећа из члана 25.
Закона о јавним предузећима;
2) Јавно предузеће не достави годишњи,
односно трогодишњи програм пословања у
роковима прописаним чланом 59. Закона о јавним
предузећима;
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног
обављања дужности и поступања супротно пажњи
доброг привредника и пропуста у доношењу и
извршавању одлука и организовању послова у
Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања Јавног
предузећа, односно од плана пословања Јавног
предузећа;
4) се утврди да делује на штету Јавног предузећа
кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем или на други начин;
5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи
финансијски извештај буде негативан;
6) у току трајања мандата буде правноснажно
осуђен на условну или безусловну казну затвора;
7) у другим случајевима прописаним законом.
Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком и
разрешењем.
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Оставка
се
подноси
оснивачима
(скупштинама општина Ариља, Пожеге, Лучана,
Горњег Милановца и Скупштини града Чачка) у
писаној форми.
Предлог
за
разрешење
директора
Предузећа може поднети Надзорни одбор
Предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење и доставља се
директору да се изјасни о разлозима због којих се
предлаже разрешење у року од 20 дана од дана
достављања решења.
Пошто директору пружи прилику да се
изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди
потребне чињенице Надзорни одбор предлаже
оснивачу доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није
допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 44.
Директор Јавног предузећа може бити разрешен
пре истека периода на који је именован уколико:
1) Јавно предузеће не достави тромесечни
извештај у року прописаном чланом 63. Закона о
јавним предузећима;
2) Јавно предузеће не испуни планиране
активности из годишњег, односно трогодишњег
програма пословања;
3) Јавно предузеће утроши средства за одређене
намене изнад висине утврђене програмом
пословања за те намене, пре прибављања
сагласности на измене и допуне годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
4) Јавно предузеће не спроводи усвојен
годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања, у делу који се односи на зараде или
запошљавање из члана 66. Закона о јавним
предузећима;
5) Јавно предузеће врши исплату зарада без
овере образаца из члана 66. Закона о јавним
предузећима;
6) не примени предлоге Комисије за ревизију
или не примени рачуноводствене стандарде у
припреми финансијских извештаја;
7) Јавно предузеће не поступи по препорукама
из извештаја овлашћеног ревизора;
8) не извршава одлуке Надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.
2.3. Суспензија
Члан 45.
Уколико у току трајања мандата против
директора буде потврђена оптужница, орган
надлежан за именовање директора Јавног
предузећа доноси решење о суспензији.
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Суспензија траје док се поступак
правноснажно не оконча.
На сва питања о суспензији директора
сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада
прописане законом којим се уређује област рада.
2.4. Вршилац дужности
Члан 46.
Вршилац дужности директора може се
именовати до именовања директора Јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца
дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора
испуњавати услове за именовање директора Јавног
предузећа из члана 25. Закона о јавним
предузећима.
Вршилац дужности има сва права, обавезе
и овлашћења која има директор Јавног предузећа.
Орган надлежан за именовање директора
Предузећа именује вршиоца дужности директора,
у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека
периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека
мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
X КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО
Члaн 47.
Координационо тело је заједнички орган
оснивача предузећа кога чине градоначелник
града Чачка и председници општина Ариље,
Пожега, Лучани и Горњи Милановац.
Основни задатак Координационог тела је
усаглашавање ставова пет оснивача везаних за
функционисање Предузећа које су основали.
Седнице Координационог тела сазива
председник, који се бира на првој седници
Координационог тела.
Координационо тело предлаже оснивачима
чланове и председника Надзорног одбора испред
оснивача.
За председника Надзорног одбора испред
оснивача предлаже се представник оснивача са
највећим учешћем у капиталу Предузећа (град
Чачак).
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За једног члана Надзорног одбора испред
оснивача предлаже се наизменично именовање
представника општине Ариље, општине Пожега,
општине Лучани и општине Горњи Милановац, на
период једног изборног мандата, и то следећим
редом: општина Пожега, општина Ариље,
општина Лучани, и општина Горњи Милановац.
Jедан члан Надзорног одбора je
представник запослених у предузећу из реда
запослених a предлаже се на начин утврђен
Статутом Предузећа.
Члан 48.
Своје
ставове
Кординационо
тело
формулише у виду закључака који се достављају
оснивачима и Надзорном одбору Предузећа.
Члан 49.
Координационо тело, своје закључке
доноси већином гласова, с тим да број гласова
мора одговарати већини капитала који су оснивачи
уложили у систем "Рзав".
XI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТА
НА
РАДУ,
БЕЗБЕДНОСТ
ИМОВИНЕ И ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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XII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И
ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА
Члан 52.
У току пословања Предузеће може вршити
статусне промене (спајање, припајање и слично),
као и промену облика организовања када оснивачи
оцене да се тим променама омогућује боље и
ефикасније пословање.
О статусним променама и промени облика
организовања Предузећа Одлуку доноси Надзорни
одбор Предузећа у складу са Законом, уз
сагласност оснивача.
Сходно члану 7. став 3. Уговора о
удруживању средстава за изградњу бране и
акумулације «Ариље-профил Сврачково» број
401-00-1186/2009-07 од 07. октобра 2009. године
предвиђено је да: »Јавно предузеће за
водоснабдевање «Рзав» Ариље не може у току
трајања овог уговора, без претходне сагласности
Удружиоца средстава да врши статусне промене».
XIII СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА
Члан 53.
Статут је основни општи акт Предузећа.

Члан 50.

Статут Предузећа доноси Надзорни одбор
Предузећа уз сагласност оснивача.

Предузеће је дужно да у обављању
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту
и унапређивање животне средине и да спречава
узроке и отклања последице које угрожавају
животну средину.

Измене и допуне Статута Предузећа врше
се на начин и по поступку за његово доношење, а
на предлог оснивача, Надзорног одбора и
директора Предузећа.

Начин обезбеђења услова из става 1. овог
члана, утврђује Предузеће, у зависности од утицаја
делатности које обавља на животну средину.
Органи Предузећа и запослени дужни су да
организују обављање делатности на начин који
осигурава безбедност на раду, као и да спроведе
потребне мере заштите на раду, безбедности
имовине и заштите и унапређења животне средине
као и послове планирања одбране и одбрамбених
припрема.
Члан 51.
Предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту
и унапређење животне средине и да спречава
узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности
животне средине.

Други ошти акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом.
Појединачни акти Предузећа доносе се на
начин и по поступку утврђеним Законом, овом
Одлуком и Статутом Предузећа.
XIV ПРИМЕНА АКАТА КОЈА СЕ
ДОНОСЕ УЗ САГЛАСНОСТ ОСНИВАЧА
Члан 54.
Нормативна и друга акта Предузећа, у
складу са Законом, која се доносе уз сагласност
оснивача, сматрају се донетим и примењују се када
сви оснивачи на исте дају сагласност.
Уколико се у року од три месеца од дана
достављања аката на давање сагласности, неки од
оснивача не изјасни, или изјасни против, та акта се
сматрају донетим и примењују се ако су у том року
сагласност дали оснивачи са укупним учешћем
преко 50% у основном капиталу Предузећа.
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XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Ступањем на снагу ове одлуке Предузеће
наставља са радом у складу са Законом о јавним
предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016),
овом одлуком, одредбама Споразума о изградњи и
коришћењу система за водоснабдевање “Рзав” из
1987. године, Уговором о удруживању средстава
за изградњу бране и акумулације «Ариље-профил
Сврачково» број 401-00-1186/2009-07 од 07.
октобра 2009. године, и Статута које нису у
супротности са Законом и овом одлуком.
Члан 56.
Предузеће је дужно да Статут Предузећа
усклади са Законом о јавним предузећима и овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Остала општа акта органи Јавног
предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана
од дана ступања на снагу Статута Предузећа.
Члан 57.
Директор Јавног предузећа наставља да
врши функцију директора до именовања
директора у складу са овом одлуком.
Управни одбор Јавног предузећа наставља
да обавља послове Надзорног одбора утврђене
овом одлуком, до именовања председника и
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа у
складу са законом.
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113.
На основу члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 33. Одлуке о
усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за
урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак са
Законом о јавним предузећима („Сл. лист града
Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК БР. 06-16/2019-II
ОД 2. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити ЈП „Градац“ Чачак, коју је донео
Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак, на седници
одржаној 2. априла 2019. године, бр. 06-16/2019- II
од 2. априла 2019. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године

Председник и чланови Надзорног одбора
Јавног предузећа биће именовани у року од 30.
дана од дана ступања на снагу Статута Јавног
предузећа.

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

Члан 58.
Јавно предузеће је дужно да изврши
процену вредности неновчаног улога у јавно
предузеће у складу са законом најкасније у року од
годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 59.
Ова одлука ступа на снагу наредног од
дана када је сви оснивачи усвоје у истоветном
тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

114.
На основу члана 29. Закона о туризму („Сл.
гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.
закон, 93/2012, 84/2015 и 83/2018-др закон) члана
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 63. став 1.
тачка 43. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015,
26/2016 и 11/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
1. Даје се сагласност Јавној установи „Туристичка
организација Чачка“ да приступи „Туристичкој
организацији РЕГИЈЕ Западна Србија“ која је

25. април 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

основана у складу са Законом о туризму и
усвојеном стратегијом развоја туризма
Републике Србије на подручју Региона.
2. Средства за чланарину и друге активности по
основу чланства у „Туристичкој организације
РЕГИЈЕ
Западна
Србија“,
обезбеђује
Туристичка организација Чачак.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Чачка“.

Рок: I квартал
3. Разматрање стања постојећих клизишта и
предузимање превентивних и оперативних мера
заштите од клизишта, одрона и ерозија на
територији града Чачка у 2019. години,
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Стручно-оперативни тим за клизишта
Рок: I квартал
4. Упознавање и разматрање Извештаја о
спровођењу Оперативног плана одбране од
поплава за воде II реда у 2018. години

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године

Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Стручно-оперативни тим за заштиту
и спасавање од поплава и ЈП „Градац“ Чачак

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

Рок: I квартал
5. Разматрање Извештаја о стању брана на
територији града Чачка (бране ,,Парменац“ и
бране код Градске плаже)

115.
На основу члана 43. став 1 тачка 12. Закона
о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр.
87/2018) и члана 63. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ГРАДСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
ЗА 2019. ГОДИНУ
Годишњи план рада Градског штаба за
ванредне ситуације на територији града Чачка за
2019. годину обухвата следеће активности:
1. Утврђивање Годишњег извештаја о раду
Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Чачка за 2018. годину
Носилац:
ситуације
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Градски штаб

за

ванредне

Сарађује: Градска управа за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа и
Служба за безбедност и одбрану, одржавање и
помоћно техничке послове
Рок: I квартал
2. Упознавање и разматрање Извештаја о
извршеним припрема одбране од града за 2019.
годину
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Градска управа за локални економски
развој

Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: ЈКП
„Младост“ Чачак

„Водовод“

Чачак

и

СЦ

Рок: I квартал
6. Разматрање Информације о предузетим
превентивним мерама заштите од пожара на
отвореном простору и шумских пожара за 2019.
годину
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Стручно-оперативни тим за заштиту
од пожара
Рок: II квартал
7. Разматрање достигнутог степена обучености
Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка,
повереника и заменика повереника јединица
цивилне заштите опште намене града Чачка
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службе за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове
Рок: II квартал
8. Разматрање Информације о стању, спремности
и припремама субјеката за наилазећи летњи
период на териорији града Чачка
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службе за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове
Рок: II квартал
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9. Разматрање достигнутог нивоа попуњености,
опремљености и обучености јединица цивилне
заштите опште намене града Чачка
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године

116.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017
и 95/2018), члана 63. став 1. тачка 19а) Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и
члана 4. став 2. Одлуке о прибављању, распола–
гању и управљању стварима у јавној својини града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење пословног простора у
јавној својини града Чачка Градској
библиотеци „Владислав Петковић Дис“
I ДАЈЕ СЕ на коришћење пословни
простор у јавној својини Града, ознаке 1,
површине 54.62m2, који се налази у приземљу
пословне зграде ознаке 2, на к.п.бр. 1838/22 КО
Пријевор, на неодређено време и без накнаде,
Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“
(у даљем тексту Библиотека).
II Библиотека има право да пословни
простор ближе описан тачком I овог решења држи,
користи у складу са природом и наменом ствари,
даје у закуп по претходно прибављеној сагласнос–
ти оснивача, даје на коришћење другом носиоцу
права коришћења по претходно прибављеној
сагласности оснивача, да њиме управља, сноси све
трошкове одржавања и редовне употребе, као и да
у складу са могућностима унапређује простор и
његова својства.
III Библиотека је дужна да води посебну
евиденцију о вредности, стању и кретању
непокретности која јој се даје на коришћење и да
податке из посебне евиденције на прописан начин
доставља надлежном органу Града, који води
јединствену евиденцију непокретности у јавној
својини.
IV На основу овог решења Градоначелник
града Чачка и директор Библиотекe ће закључити
уговор о давању на коришћење пословног прос–
тора ближе описаног тачком I, у року од шездесет
дана од дана доношења овог решења, којим ће
ближе регулисати међусобна права и обавезе.
V Ово решење објавити у Службеном
листу града Чачка.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године

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

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

Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службе за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове
Рок: III квартал
10.
Разматрање
Информација
о
стању
организације и изграђености система за
обавештавање и узбуњивање на територији града
Чачка
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службе за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове
Рок: III квартал
11. Разматрање информација о стању, спремности
и припрема за наилазећу зимску сезону 2019/2020.
годину, на територији града Чачка
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службе за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове и ЈП
„Градац“ Чачак
Рок: III квартал
12. Разматрање и утврђивање плана финансирања
цивилне заштите града Чачка за 2020. годину
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Службе за безбедност и одбрану,
одржавање и помоћно техничке послове
Рок: IV квартал
13. Утврђивање Предлога годишњег плана рада
Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Чачка за 2020. годину
Носилац: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Градска управа за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа и
Служба за безбедност и одбрану, одржавање и
помоћно техничке послове
Рок: IV квартал
Годишњи план ће бити објављен у „Службеном
листу града Чачка“.
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117.
На основу члана 80. став 2. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017
и 95/2018), члана 63. став 1. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА („Сл.
лист града Чачка“ бр. 16/2013).
VI Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење пословног простора у
јавној својини града Чачка
ТУРИСТИЧКOJ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЧАЧКА
I ДАЈЕ СЕ на коришћење пословни
простор ознаке 10. површине 22.25m2, који се
налази на приземљу и пословни простори ознаке
L2 површине 44.90m2, L11 површине 17.60m2, L12
површине 23.10m2, L13 површине 29.00m2, L14
површине 17.95m2, L16 површине 26.80m2 и L17
површине 25.25m2, који се налазе на првом спрату
стамбено пословне зграде ознаке 1 на к.п.бр. 804/2
КО Чачак, који су у државној својини, а на којима
град Чачак као корисник има посебна својинска
овлашћења, на неодређено време, без накнаде
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЧАЧКА (у
даљем тексту ТОЧ).
II ТОЧ има право да пословне просторе
ближе описане тачком I овог решења држи,
користи у складу са природом и наменом ствари,
даје у закуп по претходно прибављеној
сагласности оснивача, даје на коришћење другом
носиоцу права коришћења по претходно
прибављеној
сагласности оснивача, њима
управља, сноси све трошкове одржавања и
редовне употребе, као и да у складу са
могућностима унапређује просторије и њихова
својства.
III ТОЧ је дужан да води посебну
евиденцију о вредности, стању и кретању
непокретности које јој се дају на коришћење и да
податке из посебне евиденције на прописан начин
доставља надлежном органу Града, који води
јединствену евиденцију непокретности у јавној
својини.

Страна 399 – Број 6

118.
На основу чл. 27. ст. 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), чланa 11. став 2. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Сл. лист града Чачка"
број 05/16) и чл. 63. ст. 1. т. 19а Статута града
Чачка ("Сл. лист града Чачка" број 03/08, 08/13,
22/13, 15/15, 26/16 и 11/2018),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
о споразумном давању земљишта ранијем
власнику непокретности која је била
предмет експропријације од предузећа
„Zorpeks Kargo“ Чачак
I
СПОРАЗУМНО се даје земљиште ранијем
власнику непокретности која је била предмет
експропријације предузећу „Zorpeks Kargo“ Чачак
па се на име накнаде за експроприсане к.п. бр.
293/2 у површ. од 77 m2, к.п. бр. 288/2 површине
421 m2 у делу од 29/421 реалних и к.п. бр. 288/8 у
површини од 199 m2 у делу од 40/199 реалних све
КО Чачак дају к.п. бр. 309/1 у површ. од 190 m2,
к.п. бр. 309/2 у површ. од 49 m2 и к.п. бр. 309/3 у
површ. од 3 m2 све КО Чачак, које су у јавној
својини града Чачка.
II

IV На основу овог решења Градоначелник
града Чачка и директор ТОЧ-а ће закључити
уговор о давању на коришћење пословних
простора ближе описаних тачком I, у року од
шездесет дана од дана доношења овог решења,
којим ће ближе регулисати међусобна права и
обавезе.

Површина
непокретности
које
су
експроприсане износи 146 m2, а површина
непокретности које се дају на име накнаде за
експроприсане непокретности износи 242 m2, а за
разлику у површини од 96 m2 обавезује се
предузеће „Zorpeks Kargo“ Чачак да граду Чачку
исплати износ од 843.050,88 динара.
III

V Даном ступања на снагу овог решења
престаје да важи Одлука о преносу права
коришћења непокретности ЈАВНОЈ УСТАНОВИ

На основу овог решења биће закључен
споразум о накнади са ранијим власником
предузећем
„Zorpeks
Kargo“
Чачак
за
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експроприсане непокретности по решењу Градске
управе за урбанизам града Чачка бр. 463-28/2018IV-2-07 од 14.01.2019. године.

1.271.452,54
(милиондвестотинеседамдесетједнухиљадучетири
стопедесетдва и 54/100) динара.

IV

III

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

На основу овог решења биће закључен
споразум о накнади са ранијим власником
предузећа „9. септембар – Tissue Converting“
Д.О.О. Горњи Милановац за експроприсане
непокретности по решењу Градске управе за
урбанизам града Чачка бр. 463-1/2019-IV-2-07 од
21.01.2019. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
119.
На основу чл. 27. ст. 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), чланa 11. став 2. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Сл. лист града Чачка"
број 05/16) и чл. 63. ст. 1. т. 19а Статута града
Чачка ("Сл. лист града Чачка" број 03/08, 08/13,
22/13, 15/15, 26/16 и 11/2018),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
о споразумном давању земљишта ранијем
власнику непокретности која је била предмет
експропријације од предузећа „9. септембар –
Tissue Converting“ Д.О.О. Горњи Милановац
I
СПОРАЗУМНО се даје земљиште ранијем
власнику непокретности која је била предмет
експропријације предузећу „9. септембар – Tissue
Converting“ Д.О.О. Горњи Милановац и то тако
што се на име накнаде за експроприсане к.п. бр.
320/12 у површ. од 84 m2 и к.п. бр. 320/7 у површ.
од 64 m2 обе КО Коњевићи дају к.п. бр. 1404/2 у
површ. од 173 m2, к.п. бр. 1405/2 у површ. од 275
m2, к.п. бр. 1406/2 у површ. 39 m2, к.п. бр. 1417/2
у површ. 52 m2 и к.п. бр. 1364/8 у површ. од 42 m2
све у КО Коњевићи које су у јавној својини града
Чачка.
II
Површина
непокретности
које
су
експроприсане износи 148 m2, а површина
непокретности које се дају на име накнаде за
експроприсане непокретности износи 581 m2, а за
разлику у површини од 433 m2 обавезује се „9.
септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. Горњи
Милановац да граду Чачку исплати износ од

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
120.
На основу члана 99. став 3. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018 ), чл. 11. ст. 2., чл. 12., 29., 71. и
72. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист
града Чачка“, број 5/16) и чл. 63. ст.1. т. 19а
Статута града Чачка („ Сл. лист града Чачка“, број
3/08, 8/13, 22/13, 15/15, 26/16 и 11/18),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
о размени непокретности
у КО Љубић и КО Трбушани
I
РАЗМЕЊУЈУ
се
непокретности
грађевинско земљиште, тако што се:

-

ПРИБАВЉА у јавну својину града Чачка
к.п. бр. 836 КО Трбушани у површини 1590 m2
која је у приватној својини Драгана Јовановића из
Љубића
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка
к.п. бр. 1325/5 КО Љубић у површини од 565 m2 у
приватну својину Драгану Јовановићу из Љубића
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II

Размена се обавља тако што ће град Чачак
стећи право јавне својине на целој к.п. бр. 836 КО
Трбушани, а Драган Јовановић на к.п. бр. 1325/5
КО Љубић, с тим што Драган Јовановић од града
Чачка не потражује накнаду на име разлике у
површини парцела из става I овог решења.
III
Овлашћује се Градоначелник града Чачка
да са Драганом Јовановићем из Чачка закључи
уговор о размени непокретности ближе описаних
у ставу 1. овог решења, након претходно
прибављеног
мишљења
Градског
правобранилаштва.
IV
Oво решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

121.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017
и 95/2018), члана 63. став 1. тачка 19а) Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и
члана 4. став 2. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
14/2018),
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Чачак, која је у јавној својини града Чачка, на
неодређено време, без накнаде Установи за дневни
боравак деце, младих и одраслих са сметњама у
развоју Зрачак Чачак и Школи за основно и средње
образовање 1.новембар Чачак (у даљем тексту
Установа и Школа).
II Установа и Школа имају право да објекат
ближе описан тачком I овог решења држе, користе
у складу са природом и наменом ствари, дају у
закуп по претходно прибављеној сагласности
оснивача, дају на коришћење другом носиоцу
права коришћења по претходно прибављеној
сагласности оснивача, да њиме управљају, сносе
све трошкове одржавања и редовне употребе, као
и да у складу са могућностима унапређују објекат
и његова својства.
IV Установа и Школа су дужне да воде
посебну евиденцију о вредности, стању и кретању
непокретности која им се даје на коришћење и да
податке из посебне евиденције на прописан начин
достављају надлежном органу Града, који води
јединствену евиденцију непокретности у јавној
својини.
V На основу овог решења Градоначелник
града Чачка са једне стране и директор Установе и
директор Школе са друге стране, ће закључити
уговор о давању на коришћење објекта ближе
описаног у тачки I у року од шездесет дана од дана
доношења овог решења, којим ће ближе
регулисати међусобна права и обавезе.
VI Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Скупштина града Чачка на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење објекта у јавној
својини града Чачка Установи за дневни
боравак деце, младих и одраслих са сметњама
у развоју Зрачак Чачак и Школи за основно и
средње образовање 1. новембар Чачак
I ДАЈЕ СЕ на коришћење сала за физичко
васпитање, укупне нето површине 1239,36m2,
приземне спратности, бруто површине основе
објекта 1393m2, ознаке 3 на к.п.бр. 3948/1 КО

122.
На основу члана 22. став 11. у вези са
ставом 10. истог члана Закона о јавној својини
("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 63. став 1. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 15. став 3.
Одлуке о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 14/2018),

Страна 402 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

25. април 2019. године

Скупштина града Чачка на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је

„Владислав Петковић Дис“ (у даљем тексту
Библиотека).

ОДЛУКУ

II Библиотека има право да објекат ближе
описан тачком I овог решења држи, користи у
складу са природом и наменом ствари, даје у закуп
по претходно прибављеној сагласности оснивача,
даје на коришћење другом носиоцу права
коришћења
по
претходно
прибављеној
сагласности оснивача, да њиме управља, сноси све
трошкове одржавања и редовне употребе, као и да
у складу са могућностима унапређује објекат и
његова својства.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ
ПРАВА УПРАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА
Локација стари Технос
I
МЕЊА СЕ Одлука о поверавању права
управљања и коришћења („Сл. лист општине
Чачак“ бр. 15/2006 и 4/2008 и „Сл. лист града
Чачка“ број 19/2013, 15/2014 и 20/2016), тако што
се у тачки I, став 1, алинеја 1. бришу речи „објекат
бр. 2 – зграда осталих индустријских делатности –
финализација, укупне бруто површине 1315m2“.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

123.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017
и 95/2018), члана 63. став 1. тачка 19а) Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и
члана 4. став 2. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
14/2018),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење објекта у јавној
својини града Чачка Градској библиотеци
„Владислав Петковић Дис“
I ДАЈЕ СЕ на коришћење зграда градске
библиотеке ознаке 1 на к.п.бр. 1178/1 КО Чачак,
укупне нето површине 3128.47m2, спратности Вп и
По+П+2, бруто изграђене површине 3558m2, која
је у јавној својини града Чачка, на неодређено
време и без накнаде, Градској библиотеци

III Библиотека је дужна да води посебну
евиденцију о вредности, стању и кретању
непокретности која јој се даје на коришћење и да
податке из посебне евиденције на прописан начин
доставља надлежном органу Града, који води
јединствену евиденцију непокретности у јавној
својини.
IV На основу овог решења Градоначелник
града Чачка и директор Библиотекe ће закључити
уговор о давању на коришћење објекта ближе
описаног тачком I, у року од шездесет дана од дана
доношења овог решења, којим ће ближе
регулисати међусобна права и обавезе.
V Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

124.
На основу члана 189. Закона о основама
система oбразовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019),
члана 50. Закона о предшколском васпитању и
образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010,
101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон
и 10/2019), члана 1, 11, 12. и 13. Правилника о
мерилима за утврђивање економске цене програма
васпитања и образовања у предшколским
установама (''Службени гласник РС'', број
146/2014) и члана 63. Статута града Чачка
(''Службени лист града Чачка'', број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),
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Скупштина града Чачка на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се економска цена
програма васпитања и образовања у предшколс–
ким установама чији је оснивач Град Чачак.

125.
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, 145/14 и 83/18) и члана 63.
Статута града Чачка („Службени лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015,
26/2016 и 11/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ПЛАНИРАНИ АЕРОДРОМ - ПРЕЉИНА

Члан 2.
Економска цена програма васпитања и
образовања у предшколским установама чији је
оснивач Град Чачак утврђује се у износу 24.764,00
динара месечно по детету.
Дневна економска цена по детету утврђује
се дељењем месечне економске цене по детету из
става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу.
Члан 3.
Учешће појединачног корисника услуга у
економској цени по детету износи до 24%,
односно за целодневне облике рада у трајању од 11
часова утврђује се у износу до 5.943,00 динара
месечно по детету.
Члан 4.
Учешће корисника услуга у економској
цени по детету за целодневне облике рада у
трајању од 11 часова – програм припреме за школу
утврђује се у износу до 3.782,00 динара месечно по
детету,
за
време
трајања
припремног
предшколског програма.
Члан 5.
Учешће корисника услуга у економској
цени по детету за реализацију програма васпитања
и образовања у полудневном трајању до 6 часова
утврђује се у износу до 3.242,00 динара месечно по
детету.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Чачка''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
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1. ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни и плански основ за израду плана
Правни основ за израду Плана детаљне
регулације за планирани аеродром - Прељина
садржан је у:
Закону о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13
- одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18).
- Правилнику о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15).
Одлуци о изради Плана детаљне
регулације за планирани аеродром - Прељина,
(„Службени лист града Чачка“ бр. 19/2017).
Плански основ:
Плански основ за израду Плана детаљне
регулације за планирани аеродром - Прељина 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
планирани аеродром – Прељина (у даљем тексту
План) је утврђивање мера, правила грађења и
начина коришћења и уређења земљишта, као и
заштите планског подручја.
Основни циљеви израде и доношења плана
су:


Усклађивање са смерницама
Просторни план града Чачка



Стварање планског основа за прерастање
спортско-рекреативног аеродрома у комерци–
јални

које

даје
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Подстицање развоја простора у обухвату, као
и ширег подручја града Чачка



Дефинисање саобраћајне мреже



Дефинисање јавног интереса кроз одвајање
површина
јавне
намене
од
осталог
грађевинског земљишта



Рационалније
земљишта



Дефинисање карактеристичних
планирањем нове изградње



Усклађивање организације, опремања и
уређења простора и његова заштита уз
примену услова и критеријума за заштиту
животне средине



коришћење

грађевинског

зона,

са

Повећање квалитета комуналне опремљености

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 карактерис–
тика терена, потребама привредних субјеката и
принципима заштите животне средине.
1.3. Граница обухвата плана

Најсевернија тачка обухвата је раскрсница
новопланираних улица Нова 10 и Нова 11. Одавде
граница иде ка југозападу пратећи Улицу нова 10
до њеног укрштања са Улицом нова 3. Потом,
граница плана прати Улицу нова 3 до њеног
укрштања са југозападном границом к.п. 2044, к.о.
Прељина. Даље прати ову границу к.п, да би из
њеног јужног краја наставила ка југоистоку до
југозападне границе к.п. 2031/1, к.о. Прељина,
пресецајући при том к.п. 2042/1, 2042/2, 2042/3,
2042/4 и 2037, све к.о. Прељина. Граница затим иде
ка југоистоку пратећи југозападне границе
парцела 2031/1, 2031/23, 2031/4, 2030/3, 2030/2,
2030/1 и 2029, све у к.о. Прељина. Потом скреће ка
северу и даље се поклапа са североисточном
границом Измена и допуна ПГР-а за насељено
место Прељина до новопланиране Улице Нова 13.
Овде граница обухвата прикључак Нове 13 у
Улицу И1, да би се потом поново поклопила са
границом Измене и допуне ПГР-а, до
северозападне границе к.п. 2165/1, к.о. Прељина.
Одавде граница иде ка југозападу пратећи
северозападне границе парцела 2165/1, 2166/3 и
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2173/8, к.о. Прељина. Даље граница скреће ка
југоистоку пратећи Државни пут IБ реда бр. 22 и
23, односно, прати југозападне границе к.п.
државног пута (к.п. 2287/2, к.о. Прељина = к.п.
712/2, к.о. Љубићска Балуга, к.п. 2772, к.о. Доња
Трепча, к.п. 2866, к.о. Доња Трепча = к.п. 569, к.о.
Станчићи), до к.п. 114/1, к.о. Станчићи, одакле
прелази преко к.п. 2866, к.о. Доња Трепча = к.п.
569, к.о. Станчићи, и њеном североисточном
границом долази до Општинског пута 123-8,
Станчићи – Луњевица. Граница даље прати
Општински пут ка североистоку до раскрснице са
Улицом нова 10, потом Улицом нова 10 иде ка
северозападу до раскрснице са Улицом нова 12.
Даље наставља Улицом Нова 12, до њеног
укрштања са Улицом Нова 11, где скреће ка
југозападу и, пратећи Улицу Нова 11, долази у
почетну тачку.
***
Граница
Плана
је
проширена
у
југозападном делу, у односу на ону предложену
Просторним планом града Чачка. Према условима
Директората цивилног ваздухопловства, а у складу
са Законом о ваздушном саобраћају, Правилником
о условима и поступку за издавање дозволе за
коришћење аеродрома и Правилником о условима
и поступку за издавање сертификата аеродромима,
дефинисана је категорија аеродрома и површина
потребна за његово функционисање и прецизиране
су зоне са ограничењима за градњу. С обзиром да
је у оквиру прелазних површи аеродрома, на
растојању од 7,5 m од полетно-слетне стазе,
дозвољена изградња, како саобраћајница, тако и
других садржаја, извршено је дислоцирање улице
И1, односно, саобраћајница је примакнута
аеродрому, како би се формирала јединствена
пословно-производна целина, односно, да би се
омогућило рационалније коришћење грађевинског
земљишта. Дислоцирањем саобраћајнице, захват
плана сече парцеле истог власника па је граница
захвата прилагођена катастарским парцелама тако
да у захват улазе целе катастарске парцeле па се
овим ПДР-ом разрађује и део који је у захвату
Измена и допуна ПГР за насељено место Прељина.
Површина обухвата Плана је 317,82 ha.
Катастарске парцеле које улазе у обухват
плана
Планом су обухваћени делови К.О.
Прељина, К.О. Доња Трепча, К.О. Љубићска
Балуга и К.О. Станчићи.
У К.О. Прељина
Целе катастарске парцеле
1705, 1706, 1707/1, 1707/2, 1707/3, 1707/4, 1707/5,
1707/6, 1708, 1709, 17010, 1711/1, 1711/2, 1712,
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1713, 1714/1, 1714/2, 1715/1, 1715/2, 1716, 1717,
1718, 1719, 1720, 1721, 1722/1, 1722/2, 1723, 1879,
1880, 1881, 1882, 1883/1, 1883/2, 1883/3, 1883/4,
1883/5, 1883/6, 1883/7, 1884/1, 1884/2, 1884/3, 1885,
1886, 1887/1, 1887/2, 1888/1, 1888/2, 1889, 1890/1,
1890/2, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897,
1898, 1899, 1900/1, 1900/2, 1900/3, 1901/1, 1901/2,
1902/1, 1902/2, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907,
1908/1, 1908/2, 1908/3, 1908/4, 1909/1, 1909/2, 1910,
1911, 1912, 1913/1, 1913/2, 1913/3, 191 4, 1915,
1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921/1, 1921/2, 1922,
1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929/1, 1929/2,
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 193, 1935, 1936, 1937,
1938, 1939/1, 1939/2, 1940, 1941, 1973, 1974, 1975,
1976/1, 1976/2, 1976/3, 1977, 1978, 1979, 1980,
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991, 1992, 1993/1, 1993/2, 1993/3,
1994, 1995/1, 1995/2, 1995/3, 1996, 1997/1, 1997/2,
1998, 1999, 2000/1, 2000/2, 2001, 2002, 2003/1,
2003/2, 2004/1, 2004/2, 2004/3, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017/1, 2017/2, 2018/1, 2018/2, 2018/3, 2018/4,
2019/1, 2019/2, 2020, 2021, 2022, 2023/1, 2023/2,
2023/3, 2023/4, 2023/5, 2024, 2025, 2026/2, 2026/3,
2028, 2029, 2030/1, 2030/2, 2030/3, 2031/1, 2031/2,
2031/3, 2031/4, 2031/5, 2032, 2033, 2034, 2035/1,
2035/2, 2036/1, 2036/2, 2043/1, 2043/2, 2043/3, 2044,
2045, 2116, 2117/3, 2120/2, 2121/2, 2141/1, 2141/2,
2141/5, 2142, 2143/3, 2143/4, 2143/5, 2156/2, 2156/3,
2157/1, 2157/2, 2157/3, 2157/4, 2157/5, 2158/2,
2158/4, 2159, 2162, 2163/1, 216/3, 2164/1, 2164/2,
2164/3, 2165/1, 2165/2, 2165/3, 2166/2, 2166/3, 2167,
2168, 2166/1, 2166/3, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173/8
2174/4, 2174/6, 2174/7, 2174/8, 2174/9, 2174/11,
2175/1, 2175/2, 2175/3, 2175/4, 2175/5, 2176, 2177,
2178/1, 2178/2, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184,
2194, 2195/1, 2195/2, 2196, 2197/1, 2197/2, 2198/1,
2198/2, 2198/3, 2199/1, 2199/2, 2200/1, 2200/2,
2200/3, 2201/1, 2201/2, 2201/3, 2202, 2203, 2204,
2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212,
2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219/1, 2219/2,
2220, 2221, 2222, 2223/1, 2223/2, 2224/1, 2224/2,
2224/3, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231,
2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238/1, 2238/2,
2239, 2240/1, 2240/2, 2241/1, 2241/2, 2242/1, 2242/2,
2243, 2244, 2245, 2246/1, 2246/2, 2246/3, 2247,
2248, 2249 и 2264.
Делови катастарских парцела
1636, 1637, 1638, 1639/1, 1639/3, 1672/4, 1675/3,
1677/5, 1677/6, 1678/2, 1694/2, 1694/3, 1694/6, 1695,
1697, 1700/1, 1700/2, 1700/3, 1700/4, 1701/1, 1701/2,
1702, 1703/1, 1704, 1724, 1727, 1729/2, 2264, 1759,
1761/1, 1761/2, 1765, 1766, 1769/4, 1877/1, 1877/2,
1878/1, 1878/2, 1942/1, 1942/3, 1945, 1946, 1947,
1961/4, 1962/1, 1962/2, 1963, 1964/3, 1970, 1971,
1972/2, 1972/3, 1972/4, 2026/1, 2027, 2037, 2042/1,
2042/2, 2042/3, 2042/4, 2046/1, 2046/2, 2117/1,
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2138/6, 2189, 2190, 2191, 2263, 2265/1, 2269 и 2286
(парцела граница = 2870 К.О. Доња Трепча),
2287/2 (парцела граница = 712/2 К.О. Љубићска
Балуга).
У К.О. Доња Трепча
Целе катастарске парцеле
2646/4, 2647, 2648/1, 2648/2, 2649/1, 2649/2, 2649/3,
2650/1, 2650/2, 2651/1, 2651/2, 2652/1, 2652/2,
2653/1, 2653/3, 2654, 2655/1, 2655/2, 2656/1, 2656/2,
2656/3, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663,
2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670/1, 2670/2,
2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678,
2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685/1, 2685/2,
2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693,
2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701,
2702, 2703, 2704/1, 2704/2, 2704/3, 2704/4, 2704/5,
2704/6, 2704/7, 2705/1, 2705/2, 2706, 2707, 2708,
2709, 2710, 2711, 2712/1, 2712/2, 2713/1, 2713/2,
2714, 2715, 2716/1, 2716/2, 2716/3, 2717, 2718/1,
2718/2, 2719, 2720/1, 2720/2, 2720/3, 2721, 2722,
2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2731/1,
2731/2, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737,
2738, 2739, 2740, 2741, 2742/1, 2742/2, 2742/3,
2743/1, 2743/2, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748/1,
2748/2, 2748/3, 2748/4, 2749/1, 2749/2, 2750/1,
2750/2, 2750/3, 2750/4, 2750/5, 2750/6, 2750/7,
2751/1, 2751/2, 2751/3, 2752/1, 2752/2, 2753/1,
2753/2, 2754, 2755/1, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760,
2761/1, 2761/2, 2762, 2764, 2765/1, 2765/2, 2765/3,
2765/4, 2765/5, 2766, 2767/3, 2768, 2769, 2770/1,
2770/2, 2770/3, 2770/4, 2771/1, 2771/2, 2771/3,
2772, 2796/1, 2796/2, 2796/3, 2796/4, 2796/5, 2796/6,
2796/7, 2796/8, 2796/9, 2797, 2798, 2799/1, 2799/2,
2799/3, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805/1,
2805/2, 2806, 2807, 2808/1, 2808/2, 2809/1, 2809/2,
2810/1, 2810/2, 2811/1, 2811/2, 2812, 2813/1, 2813/2,
2814/1, 2814/2, 2815, 2816, 2817/1, 2817/2, 2818,
2819, 2820, 2821, 2822/1, 2822/2, 2822/3, 2822/4,
2822/5, 2822/6, 2823, 2824, 2825, 2826/1, 2826/2,
2827/1, 2827/2, 2827/3, 2827/4, 2828/1, 2828/2,
2828/3, 2829/1, 2829/2, 2830, 2831/1, 2831/2, 2832,
2833, 2834/1, 2834/2, 2835, 2836/1, 2836/2, 2837,
2838, 2839/1, 2839/2, 2840, 2841/1, 2842/1, 2842/2,
2842/3, 2842/4, 2842/5, 2842/6, 2842/7, 2843/1,
2843/2, 2843/3, 2843/4, 2844/1, 2844/2, 2845/1,
2845/2, 2859, 2860, 2861
Делови катастарских парцела
2387, 2400/1, 2403, 2405/1, 2415, 2600/1, 2601,
2621, 2635/1, 2642/3, 2643, 2646/8, 2846, 2856, 2866
(парцела граница = 569 К.О. Станчићи), 2870
(парцела граница = 2286 К.О. Прељина)
У К.О. Љубићска балуга
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Део катастарске парцеле 712/2 (парцела
граница = 2287/2 К.О. Прељина)
У К.О. Станчићи
Део катастарске парцеле 569 (парцела
граница = 2866 К.О. Доња Трепча)
Катастарске парцеле у обухвату Плана су
побројане према добијеној катастарској подлози.
Уколико постоје неслагања између Плана и
катастарског операта, меродавни су подаци из
катастарског операта.
1.4. Обавезе, услови и смернице из планских
докумената вишег реда
1.4.1. Извод из Просторног плана града Чачка
III ПРИНЦИПИ И ПРОПОЗИЦИЈЕ
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
ПЛАНСКОГ ПРОСТОРА
3. КОНЦЕПЦИЈА И ПРОПОЗИЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЕКОНОМИЈЕ,
ДИСТРИБУЦИЈА АКТИВНОСТИ И
УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА
3.2 Основни правци привредног развоја
3.2.1 Основне поставке за размештај
индустрије и МСП
Дугорочна Стратегија развоја индустрије и
услуга указује на потребу да треба уважити
постојећу планску документацију којом су већ
резервисане површине за индустрију и услуге,
односно, с великим коефицијентима сигурности
прорачунати потребе, па онда редуковати или
укинути поједине површине, или пак предложити
нове. При том узети у обзир све остали реалне
чиниоце који утичу на локацију индустрије и
сервиса као што су зоне санитарне заштите,
заштита природних вредности, развијеност и
опремљеност инфраструктуром, појединачни и
општи интереси инвеститора, градски развојни
економски програми и сл.
...
Прехрамбена
индустрија
има
јаку
традицију и капацитете. Након реорганизације,
налажења стратешких партнера и извора
финансирања, прехрамбена индустрија у спрези са
пољопривредом могла би да помогне у процесу
преструктурирања индустрије и транзиције. За
даљи развој кључно је побољшање квалитета,
истраживање тржишта и значајно повећање
конкурентности, улагање у промоцију и пласман
производа, као и укрупњавање поседа и
прерађивачких
капацитета,
уз
груписање
примарних произвођача. Посебан значај ће имати
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производња воћа, која и данас чини основни
извозни артикал Града. Стратешки циљ у овом
домену је остваривање сарадње и привлачење
инвестиција великих система и успешних домаћих
фирми, које могу наћи интерес за набавку
сировина.
Потребно је да се подржи опоравак
машинске и електроиндустрије, које би и у
будућности морале да имају значајну улогу у
привредном развоју града, али само оне фирме које
докажу своју ефикасност и успешност и које се
потврде на тржишту (уз координацију, помоћ и
саветодавну улогу Града, Регионалне привредне
коморе Краљево и републичких институција).
Предузећа у приватном сектору у грађевинарству,
графичкој и другим индустријама могу релативно
успешно да послују пратећи нове развојне
трендове, уз инвестирање у осавремењавање
постојећих капацитета.
Имајући у виду постојеће потенцијале и
локалну и регионалну повезаност, развој сектора
услуга ће постати генератор нових радних места и
један од покретача инвестиционе и привредне
климе.
...
Реализација
пројеката
транспортне,
комуналне и комуникацијске инфраструктуре
мораће да се усклађује са динамиком и захтевима
развоја привреде. Ови пројекти се могу ефикасно
решити системом концесија, посебно у односу на
третман и рециклирање чврстог отпада,
дистрибуцију гаса, електричне енергије, третман
питке и индустријске воде, путну мрежу и
телекомуникације.
Имајући у виду положај Града и
регионалну и транспортну повезаност, стварање
робно дистрибутивних и транспортних центара
(укључујући и технолошке паркове) представља
један од циљева и могућу полугу даљег
привредног развоја Града, посебно у сектору
услуга. Дистрибутивни центри могу бити
смештени како у граду, тако и у другим насељима
– нпр. у Мрчајевцима и Прељини, полазећи од
могућности коришћења и квалитета веза са
магистралним и регионалним путевима, као и
близине индустријских и производних погона
великих и МСП предузећа.
Мала и средња предузећа ће у идућем
периоду представљати основни сектор привредног
развоја, не само у Граду, већ и у целој Републици.
Мала и средња предузећа могу се развијати
и кроз сарадњу са домаћим и страним
инвеститорима,
пре
свега
као
локални
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подизвођачи и суб-погони - кооперанти ових
фирми
на
локалном
нивоу
(сировине,
полупроизводи). Имајући у виду повећано
интересовање кредитора, треба обезбедити
подршку развоју предузетништва, микро-бизниса
и тзв. породичних фирми (укључујући занатске,
трговинске и друге радње, задруге и сл.), као
основним карикама у привредном ланцу.
Посматрано по делатностима, у Граду би
највише требало развијати МСП у производњи
хране, трговини и сектору услуга. Развој МСП би
требало подржати и у традиционалним гранама
као што су грађевинска, металска, електро и друга
индустрија (укључујући производњу у мањим
погонима), а посебно оних у којима постоје
потенцијали у Граду који су подржани сарадњом
у привредном ланцу са великим фирмама и
привредом околних општина и округа.
Већи део мањих погона, хала и пословних
просторија усмераваће се у Градски и приградске
центре и друге центре и насеља, уз коришћење
постојећих локација и капацитета, односно дела
локација и капацитета великих предузећа,
рентирањем и закупом. Битна је и просторна
повезаност појединих индустрија са сировинским
базама – прехрамбене индустрије са транспортом
и складиштењем свежег воћа, поврћа и меса,
транспортних и трговинских фирми са добрим
транспортним
локацијама
(путевима),
а
грађевинских и разних произвођачких фирми са
другим насељима Града и суседним општинама.
Размештај индустрије и МСП
Основни
критеријуми
размештаја
индустрије и МСП на подручју Града су:
1) рационалније и ефикасније коришћење
грађевинског земљишта у постојећим, посебно
већим индустријским зонама, комплексима и
локацијама, уз могућност пренамене и/или
увођења мешовитог начина коришћења простора
на делу комплекса, локације;
2) обогаћивање понуде локација за смештај и
изградњу
МСП,
задовољавајуће
уређености/опремљености
техничком
инфраструктуром (од минималне до потпуне
опремљености) у граду, појединим приградским
насељима, центрима у мрежи насеља и другим
насељима у којима се искаже интерес за развој
производних и услужних делатности; и
3) повећање саобраћајне и комуникацијске
доступности постојећих и планираних локација, не
само у граду Чачку, већ и у другим насељима
Града, обезбеђењем квалитетних веза са
магистралним и регионалним саобраћајним
коридорима.
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4. ПРИНЦИПИ И ПРОПОЗИЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
ИНФРАСТРУКТУР-НИХ СИСТЕМА И
КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ
СА РЕГИОНАЛНОМ
ИНФРАСТРУКТУРНОМ МРЕЖОМ
4.1 Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
4.1.3. Ваздушни саобраћај
Близина државних путева I реда М5, М22,
М23, коридора плнираних аутопутева Е763, Е761и
веза Е 761 и Е75 , као и стратешка локација са
изузетно повољним метео-факторима, указују на
потребу
модернизације
објекта
спортскорекреативног аеродрома у Прељини како би
његове услуге биле доступне за пословна и
туристичка путовања као и за потребе
пољопривредне авијације корисницима у ширем
окружењу.
Планира се изградња:
- изградња асфалтиране полетно-слетне стазе,
дужине 800 метара и ширине 20 метара;
- изградња објеката за прихват и опрему малих и
средњих авиона
- изградња пратећих објеката за едукацију и
усавршавање пилота,
- изградња објекта за смештај туриста.
Прерастање
спортско-рекреативног
аеродрома у ваздухопловни центар, подразумева
побољшање техничко-технолошке опремљености
увођењем опреме за обављање ваздушног
саобраћаја у условима веома мале видљивости и
зимске експлоатације.
1.5. Опис постојећег стања
1.5.1. Грађевинско подручје и намена
површина
1.5.1.1. Грађевинско подручје
Простор у обухвату плана је слабо
изграђен. Грађене структуре су присутне уз
границе, док је унутрашњост обухвата готово
потпуно
неизграђена.
Највећи
проценат
изграђених чине објекти породичног становања и
помоћни објекти у оквиру ове намене, и они су, у
највећој мери, присутни уз северну и
североисточну границу Плана. Објекти услужних
делатности заступљени су уз Државни пут Iб реда
број 22-23.
1.5.1.2. Намена површина
Највећу површину у обухвату плана, око
90% земљишта, заузимају пољопривредне
површине. Међу њима најзаступљеније су
површине под засадима житарица, потом под
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воћњацима, затим под повртарским културама.
Повртњаци су заступљени уз пољопривредна
домаћинства, у обиму који задовољава
појединачне потребе, ређе на већим површинама,
у функцији комерцијалне производње. У обухвату
се налази и неколико високо уређених воћњака, са
системима за наводњавање и противградном
заштитом.
У обухвату готовo да нема шумске
вегетације. Присутан је само један шумарак у
крајњем источном делу, на површини од око 2 ha.
На њему су заступљени јасен и багрем. Високо
растиње, у линеарним формацијама је присутно нa
међама, између пољопривредних површина, као и
уз саобраћајнице.
Уз северну и североисточну границу
Плана, уз саобраћајнице, присутни су објекти
становања. Најчешће се ради о пољопривредним
домаћинствима. Уз магистрални пут, поред чисто
стамбених објекта, јављају се и три објекта са
угоститељским садржајима у приземљу.
У појасу уз државни пут, најбројнији су
комерцијални објекти. Углавном се ради о
механичарским радионицама за поправку камиона
(Volvo, Scania...) и ауто-отпадима. Поред њих,
овде се налазе и велепродаје (Југошпед-коп,
Semenarna coop), производња и велепродаја
папирне конфекције (Camelia), производња и
продаја намештаја (Attrium Home Center d.o.o), као
и постројење за складиштење и третман неопасног
отпада (Зуц д.о.о).
Недалеко од државног пута, ка средишту
обухвата, налази се спортски аеродром „Раван“,
који је у приватном власништву. Аеродром носи
референтну кодну ознаку А1 и располаже
асфалтираном полетно-слетном стазом, дужине
160 m и ширине 20 m, и основном стазом полетнослетне стазе, дужине 220 и ширине 40, која је
делимично асфалтирана, а делимично травната.
Поред стазе, аеродром је опремљен контролним
торњем висине 16 m и хангаром за смештај
технике. Овде се налазе и монтажни, дрвени
објекти у којима су смештене просторије
Чачанског аероклуба и клуба пилота „Плави
анђео“.
Још једна механичарска радионица за
камионе налази се на путу ка аеродрому, као и две
у Улици бр. 19. У овој улици налази се и пилана.
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
Простор обухваћен Планом детаљне
регулације доминира на потезу дуж Државног
путева IБ реда бр.22 и 23 (некада Државни путеви
М22 и М5, који се на овој деоници поклапају) у
смислу веома атрактивног простора, а првенствено
због одличне саобраћајне повезаности, како
тренутне, тако и у планском периоду са изградњом
аутопута- Државни пут IА реда број 5 (ПојатеКрушевац-Краљево -Прељина) - Е-761.
Предметни локалитет простире се дуж
државног пута I Б реда бр. 22 ,бивши М-22;
деоница 02221 од чвора 2220 Прељина(км
125+532) до чвора 2221 Мрчајевци (км 137+737).
Границе плана су на путној стационажи од км
128+510.5 до км 129+688 (према путној
стационажи државног пута I Б реда бр. 22). На
овом делу путне мреже преклапа се државни пут I
Б реда бр. 22 са државним путем I Б реда бр 23
(бивши М-5)- деоница 02221 од чвора 2221
Мрчајевци (км 70+913) до чвора 2220 Прељина
(км 83+118). Границе плана су на путној
стационажи од км 78+738 до км 80+140 (према
путној стационажи државног пута I Б реда бр. 23).
Подаци су у складу са усвојеном Уредбом
о категоризацији државних путева („Сл.гл. РС“,
број 105/2013, 119/2013 и 93/2015 и пратећим
Референтним системом, новембар 2017. год)
1.5.2.2. Оцена постојећег стања
Државни пут I Б реда бр. 22/23 на делу који
непосредно тангира простор карактеришу:
- велико саобраћајно оптерећење
- дугa деоница у правцу погоднa за развијање
брзина знатно већих од дозвољених;
- неколико прилазних путева и прикључака на
државни пута I реда, који су неадекватно
опремљени
- општински пут 123-8 Станчићи- Доња ТрепчаГорња Трепча- Луњевица тангира предметни
простор са источне стране и пресеца државни пут
I Б реда бр. 22/23. Раскрсница ових путева је са
посебним тракама за лева скретања и без острва за
каналисање саобраћајних токова. У зони
раскрснице је и стајалиште ЈГП-с (приградског
саобраћаја). Сам општински пут има добре
техничко-експлоатационе
карактеристике
и
попречни профил који се састоји од коловоза
ширине 5.5м и банкинама са обе стране.
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- Остале саобраћајне површине су са асфалним
застором у веома лошем стању или без њега са
уским попречним профилима без тротоара.
Може се закључити да је потребно
реконструисати и допунити постојећу мрежу
саобраћајница како би се саобраћајно повезале све
будуће функционалне целине на простору у
складу са планираном наменом, а превасходно
задржала адекватна и безбедна веза овог простора
са постојећим и будућим Државним путевима.
1.5.3. Мреже и капацитети јавне комуналне
инфраструктуре
1.5.3.1. Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа
На подручју плана водоводна мрежа је
делимично изграђена.Водоводне цеви поред
Државног пута су пречника 110мм
од PE
материјала.
У горњем делу плана постоји водоводна
мрежа мањег пречника од ПЕ материјала, коју је
потребно реконструисати.
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тачни подаци, те она није уцртана у графичком
прилогу
„Анализа
постојећег
стања/Инфраструктура. За тачно позиционирање
ове мреже потребно је извршити геодетско
снимање на терену.
У близини подручја плана се налази и
далековод 110 kV бр. 1183 ТС „Чачак 3“-ТС
„Горњи Милановац“ који је у власништву
„Електромрежа Србије“ А.Д. Овај далековод
тренутно нема утицаја на планско подручје.
1.5.3.3. Телекомуникациона инфраструктура
На подручју плана постојe изграђени
телекомуникациони објекти и инсталације.
Примарна телекомуникациониа (ТК) мрежа је у
целини изграђена подземно и реализована
бакарним кабловима типа TK59GM, док је
секундарна мрежа реализована подземним ТК
кабловима типа TK59GM и надземним ТК
кабловима типа TK 33 U. Подземна мрежа се
налази на дубини 0,60-1,20 m. Мрежа има довољно
капацитета да задовољи потребе корисника у
обухвату плана и у околном подручју.

На подручју плана нема изграђене фекалне
канализације. Ван границе плана у непосредној
близини поред државног пута постоји изграђена
фекална канализација пречника 200мм.

Претплатници у обухвату плана и околном
подручју су обухваћени кабловским подручјима
аутоматских телефонских централа (АТЦ)
"Прељина" (кабл 1 и 2), АТЦ Доња Трепча (кабл
101) и mIPAN "Вир" (кабл 1). Све телефонске
централе су дигиталне.

Код индивидуалног становања користе се
септичке јаме.

Кроз подручје пролазе следећи оптички
каблови у ПЕ цевима:

Фекална канализација

Атмосферска канализација
На подручју плана
атмосферске канализације.

нема

изграђене

1.5.3.2. Електроенергетска мрежа
На подручју плана постојe изграђени
електроенергетски објекти и инсталације. У
југозападном делу подручја је изгражена
трансформаторска станица (ТС) 10/0,4 kV/kV
„Мока“ и прикључни 10 kV вод. Од ове ТС, као и
од трафо-станица које се налазе у близини
подручја (ТС 10/0,4 kV/kV: Чегар, Хладњача доња
Трепча, Интертрејд, Доњи крај и Доња Трепча 4),
полази мрежа јавног осветљења и нисконапонска
0,4 kV мрежа од које се воде прикључци до
објеката. У непосредној близини подручја плана се
гради нова ТС 35/10 kV/kV „Хиподром“.
Постојећи
електроенергетски
капацитети
задовољавају потребе конзума за електричном
енергијом.
Постојећа
електроенергетска
инфраструктура је изграђена као подземна и
надземна. За мрежу ниског напона не постоје

- Оптички кабл Прељина-Мрчајевци, кабл TOSM
03 (12x12-12x24) IIx0.4x3.5 CMAN;
- Оптички привод за Доњу Трепчу, кабл TOSM
(4x2) IIx0.4x3.5 CMAN;
- Оптички приводи за "Атријум" д.о.о. и "ЛБП
Промет".
Простор који је предмет овог плана
покривен је сигналом мобилне телефоније сва три
оператера који послују на територији rепублике
Србије и то ВИП мобил, Теленор и Телеком
Србија. На подручју постоји радио-релејни
коридор у коме је изградња објеката ограничена
важећим прописима.
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 DN 180
mm, DN 125 mm, DN 63 mm и DN 40 mm.
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Гасоводна мрежа је присутна уз
југозапагну, југоисточну и североисточну границу
плана, а један крак DN 63 mm пролази кроз
средишњи део обухвата, преко парцела 2265/1 и
2269, у к.о. Прељина, које су у јавној својини.
Гасовод је вођен кроз коловоз, као и
границама катастарских парцела.
1.5.4. Зеленило
Имајући у виду да највећи проценат
земљишта у оквиру предметнг плана заузимају
пољопривредне површине (ливадеве, њиве,
воћњаци) највећи проценат учешћа у зеленилу
заузима култивисана вегетација.
Шумска вегетација заступљена је на једној
локацији као шума багрема и јасена, окружена
пољопривредним површинама.
Високо лишћарско дрвеће, линеарног
распореда, заступљено је још и на међама, између
пољопривредних површина где је често у
комбинацији са жбунастом вегетацијом, као и уз
саобраћајне површине.
У оквиру објеката становања заступљено је
зеленило окућница најчешће комбиновано са
мањим повртарским баштама у залеђини објеката.
Степен уређености ових површина је различит,
најчешће у зависности од површине окућнице,
распореда објеката за становање, као и од
распореда помоћних објеката. Меоже се наићи и нс
изузетно декоративно уређене површине.
Различити комерцијални и производни
објекти, лоцирани у појасу у з магистрали пут,
различито су и уређени. У случају ауто-отпада,
радионица, складишта отпада, зеленило скоро у
потпуности изостаје, јер се слободне површине у
оквиру наведених намена користе за одлагање
возила, материјала и опреме за рад.
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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
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.
1.5.6. Биланс површина - постојећи начин
коришћења земљишта у оквиру анализираног
просторa

НАМЕНА

УКУПНА
ПОВРШИНА
КОРИШЋЕЊА
(m2)

СТАНОВАЊЕ
Породично становање
Породично становање са
делатностима
Пољопривредна домаћинства

39683,63
6.518,26
74.089,14

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ауто-отпади
Сервиси и радионице за
поправку камиона
Пилана

22.245,35
24.865,11
3.289,42

Трговине (Југошпед-коп,
Semenarna Coop)

10.775,84

Остале производне и услужне делатности,
поред манипулативних површина садрже и
партерно уређено зеленило, декоративног
карактера.

Производња и продаја
папирне конфекције

6.359,56

Постројење за складиштење
и третман неопасног отпада

3.897,42

У оквиру површине аеродрома зеленило је
заступљено у виду травнатих површина
лоцираних уз полетно-слетну стазу, као и уз
објекте контролног торња, хангара и објеката
аероклуба и клуба пилота.

Производња и продаја
намештаја (Attrium Home Center)

27.753,89

ПОВРШИНЕ У ФУНКЦИЈИ
АЕРОДРОМА

20.658,97

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

19.112,33

1.5.5. Оцена расположивих података за израду
плана
За израду плана коришћене су подлоге и
подаци који су добијени од надлежних јавних
предузећа и институција.

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УКУПНО

2.775.326,61
143.619,04
3.178.194,57
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2. ПЛАНСКИ ДЕО
2.1. Правила уређења
2.1.1. Подела на целине и зоне унутар
простора Плана
Простор унутар грађевинског подручја
Плана детаљне регулације предвиђен је као
јединствена просторна целина у оквиру које се
развијају функционалне зоне које прате
одговарајући урбанистички показатељи.
Простор у обухвату грађевинског подручја
плана подељен је на следеће функционалне зоне:




Зона спорта и рекреације
Зоне породичног становања са окућницом
Зоне мешовите намене
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Зоне пословно-производних функција
Зона аеродрома
Зона уређеног зеленила
Зона комуналних функција
Саобраћајне површине

2.1.2. Намена простора и биланс површина
2.1.2.1. Намена простора
Анализом постојећег стања и проценом
развојних могућности, а на основу стечених
обавеза из планова вишег реда, дошло се до
решења саобраћајне мреже са претежним
наменама у оквиру предметног простора, као и до
дефинисања грађевинског подручја, у оквиру кога
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је земљиште подељено на површине јавне и остале
намене.
Земљиште изван грађевинског подручја
Обухвата површину од 81,72 ha.
Из грађевинског подручја су изузете
површине у функцији пољопривреде. Пружају се
од централног дела обухвата ка истоку.


Пољопривредно земљиште

Пољопривредно земљиште је планирано на
три површина које су међусобно раздвојене
саобраћајницама.
Пољопривредно земљиште је планирано за
пољопривредну производњу. Њега могу чинити
њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци.
У оквиру пољопривредног земљишта могућа је
изградња објеката који се користе за примарну
пољопривредну производњу. Објекти који су у
функцији примарне пољопривредне производње
су
објекти
за
смештај
механизације,
репроматеријала, смештај и чување готових
пољопривредних производа, стаје за гајење стоке,
објекти за потребе гајења и приказивање старих
аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих
животиња, објекти за гајење печурки, пужева и
риба.
Приликом градње на пољопривредним
површинама важе следећа правила:
Општа правила
Пољопривредним објектима сматрају се
објекти
намењени
ратарској,
сточарској,
повртарској, воћарско-виноградарској, рибњач–
кој и осталим видовима пољопривредне
производње.
Они обухватају објекте за смештај
пољопривредне
механизације,
објекте
за
складиштење, сушење и чување пољопривредних
производа, ђубрива и др, репроматеријала, као и
други слични објекти у функцију пољопривредне
производње
(пољопривредне
економије,
машински парк и сл.).
Објекти за складиштење пољопривредних
производа и репроматеријала сматрају се све
врсте складишта било отворених или затворених–
надстрешнице,
силоси,
трапови,
подна
складишта, хладњаче и др.
Дозвољена је изградња наведених објеката
уз примену хигијенско техничких, еколошких,
противпожарних и других услова и уз потребну
инфраструктурну опремљеност: пожарни пут,
електроинсталације, санитарна вода, водонепро–
пустиве септичке јаме и др.
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Минимална парцела на којој се могу
организовати објекти је 50ари, осим за
пољопривредно земљиште урећено комасацијом
који се може уситњавати на парцеле површине
минимум 1,0ха.
Максимална спратност објеката је П+Пк.
Дозвољава се изградња и подрумске
етаже, при чему је кота приземља максимум 1,20м
од коте терена.
Дозвољени степен заузетости је максимум
30%, а највећи степен изграђености је 0,40.
Минимална удаљеност ових објеката од
границе суседне парцеле је 5,0м.
Правила изградње објеката –мини фарме
Термин мини фарме односи се на објекте
који су мањи од минималног капацитета објеката
наведених у тачкама 6-10 у листи два Уредбе о
утврђивању пројеката за које је обавезна израда
процене утицаја и Листа пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину
(СЛ.гласник РС број 84/2005).
За формирање нових комплекса и изградњу
објеката неопходно је урадити ситуационо
решење локације као и идејна решења објекта, и
приложити их уз захтев за добијање Информације
о локацији.
За фарме већег капацитета обавезна је
израда Студије о процени утицаја на животну
средину (Сл.гласник број 135/2004).
Дозвољене врсте објеката у оквиру мини
фарми су: основни објекат за одређену
производњу сточарских производа, објекти за
смештај, чување и дораду сточне хране, објекти
за прикупљање и ускладиштење отпадних
материја, објекти или уређаји за утовар и истовар
живе стоке.
У случају када се не предвиђа стални
боравак власника и породице на фарми, стамбени
објекат се може заменити одговарајућом
просторијом за привремени боравак.
Објекте изводити у свему према прописима
за ту врсту и технологију објекта.
Правила грађења за стамбене објекте у
оквиру мини фарми иста су са правилима датим
за стамбене објекте у оквиру сеоских
домаћинстава.
Удаљеност од грађевинског рејона,
спортско-рекреативних терена и других јавних
комлекса фарме је 1км.
Фарма мора бити снабдевена довољном
количином воде за пиће из јавног водовода или
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сопственог бунара, која мора бити контролисана
и мора да испуњава стандардне прописе за пијаћу
воду.
За прање објекта и путева може се
користити и вода која не испуњава прописане
стандарде за пијаћу воду.
Одвођење отпадних вода вршиће се тако
што ће се
атмосферске воде уливати у
канализацију или природни реципијент без
пречишћавања; отпадне воде које настају током
производног процеса или прања објеката и
опреме, обавезно сакупљати у водонепропусне
испусте и пречишћавати их пре испуштања у
реципијент.
Одвод отпадне воде на обрадиве
површине мора бити у складу са прописима
којима се уређује заштита животне средине.
Фекалне воде скупљати у одвојене
септичке јаме или испуштати у канализацију.
Простор за одлагање
и збрињавање
стајског ђубрива из објеката мора бити смештен,
односно изграђен тако да се спречи загаење
околине и ширење узрочника заразних болести
животиња и људи, насупрот правцу главних
ветрова и мора да буде удаље најмање 50м од
објекта за узгој животиња.
Рибњаци
Рибњаци треба да буду ограђени и видно
обележени.
Мора да располаже уређајима за упуштање
и испуштање воде, уређајима за регулисање
нивоа воде, као и уређајима који спрешавају
пролаз риба, рибне млађи и икре у или из
рибњака. Он мора бити заштићен од поплава.
За отклањање смеша и штетних одпадака
из рибњака мора постојати уређено место или
изграђен технички уређај, који онемогућава
загађење рибњака и његове околине.
Објекти за гајење печурака, пужева,
аутотхоних сорти биљних култура и раса
домаћих животиња
Минимална парцела на којој се могу
организовати објекти је 50ари, осим за
пољопривредно земљиште уређено комасацијом
који се може уситњавати на парцеле површине
минимум 1,0ха.
Максимална спратност објеката је П+Пк.
Дозвољава се изградња и подрумске етаже,
при чему је кота приземља максимум 1,20м од
коте терена.
Дозвољени степен заузетости је максимум
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30%, а највећи степен иизграђености је 0,40.
Минимална удаљеност ових објеката од
границе суседне парцеле је 5,0м.
Стакленици и пластеници
Објекте постављати на 5м од суседа,
максимална спратност П.
Грађевинско подручје
Грађевинско подручје је одређено помоћу
четири затворене граница – једном спољашњом,
која се поклапа са границом плана, и три
унутрашње, које окружују пољопривредно
земљиште. Грађевинско подручје представља
земљиште унутар спољашње границе умањено за
површине у оквиру унутрашњих граница.
Опис
западне
грађевинског подручја

унутрашње

границе

Граница креће од југозападне границе
к.п.1986, потом прати северозападну, југозападну
и југоисточну границу кп 1988, до тачке ГП 1
[7454920.25,4862390.29]. Одавде прелази преко
к.п. 1973, и долази на југозападну границу к.п.
2228. Даље наставља југозападном границом к.п.
2228 и делом југозападне границе к.п. 2226, до
укрштања са југоисточном границом к.п. 2229. Из
ове тачке граница прелази преко к.п. 2226 и долази
до тачке ГП 2 [7455135.01,4862406.80]. Одавде
граница прати југозападне границе к.п. 2224/3 и
2224/3, потом југосточне границе к.п. 2224/2, 2222
и 2220, па југозападне границе к.п. 2212, 2211 и
2210, као и југоисточну границу к.п. 2210. Одавде,
граница иде југоисточном границом к.п. 2202,
потом северозападном границом к.п. 2201/1, као и
југозападним границама к.п. 2201/1, 2201/2 и
2201/3. Потом граница прелази преко к.п. 2199/1 и
долази у тачку ГП 3 [7455507.54,4862312.39],
одакле иде до тачке ГП 4 [7455530.65,4862347.31].
Из ове тачке граница прелази преко к.п. 2199/2 и
долази до јужне границе к.п. 2198/3. Иде даље
овом границом, као и северозападним границама
к.п. 2196, 2197/2 и 2197/1 и југозападном границом
к.п. 2197/1. Овде граница скреће ка југозападу и
креће се дуж Улице нова 7, до њеног укрштања са
Улицом нова 5. На овој раскрсници граница скреће
ка северозападу и прати Улицу нова 5 до њеног
укрштања са Улицом нова 6, где скреће ка
североистоку и идући дуж Улице нова 6 долази у
почетну тачку. Све поменуте к.п. припадају к.о.
Прељина.
Опис средишње
грађевинског подручја

унутрашње

границе

Граница полази од југозападне границе к.п.
2716/3 и прати југозападне границе к.п. 2716/3,
2716/2, 2716/1, 2715, 2714, 2713/1, потом скреће ка
југу и прати северозападне границе к.п. 2713/2,

25. април 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

2712/1 и 2712/2. Даље наставља југозападним
границама к.п. 2712/1, 2710, 2709, затим скреће
дуж југоисточне границе к.п. 2709 и наставља ка
југоистоку југозападним границама к.п. 2704/3,
2704/5, 2704/4 и 2704/2. Потом граница иде редом
ка тачкама ГП 5[7456079.15,4861893.88], ГП 6
[7456121.48,4861874.48]
и
ГП
7[7456148.33,4861861.21]. Граница даље прати
северозападну, југозападну и југоисточну границу
к.п. 2698 и њима долази до Улице нова 10. Овом
улицом граница наставља ка југоистоку до
укршатања са Улицом нова 8. Даље прати Нову 8
до раскрснице са Улицом нова 5. Овде граница
скреће ка западу и претећи Нову 5 долази до њеног
укрштања са Улицом Нова 7, где скреће ка
североистоку и, пратећи Улицу нова 7, враћа се у
почетну тачку. Све побројане к.п. припадају к.о.
Доња Трепча.
Опис источне унутрашње границе
грађевинског подручја
Ова граница се налази између улица Нова
10, Општински пут 123-8, Нова 5 и Нова 8.
Тачке коришћене за опис граница
грађевинског подручја су приказане у графичком
прилогу План намене површина.
Површина
236,096 ha.

грађевинског

подручја

је

Земљиште у оквиру грађевинског подручја
је подељено на површине јавне и остале намене.
- површине јавне намене обухватају 61,489ha
- површине остале намене обухватају 174,607 ha
Површине јавне намене
У оквиру површина јавне намене планирани су:






Саобраћајне површине
Зона аеродрома
Зона уређеног зеленила
Зона спорта и рекреације
Зоне комуналних функција
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Мрежу друмског саобраћаја у оквиру
плана чине
Примарна мрежа:


Државни пут IБ реда бр. 22 - Ибарска
магистрала (бивши М22) / Државни пут 1.Б
реда бр 23 (бивши М5)
Општински пут 123-8 Станчићи- Доња
Трепча-Горња Трепча- Луњевица



Секундарна мрежа:


Сабирне и приступне улице


Зона аеродрома

Зона аеродрома се планира у југозападном
делу обухвата, недалеко од границе плана, на
простору на ком се налази постојећи спортски
аеродром „Раван“, који је у приватном
власништву. Аеродром носи референтну кодну
ознаку А1 и располаже асфалтираном полетнослетном стазом, дужине 160 m и ширине 20 m, и
основном стазом полетно-слетне стазе, дужине
220 и ширине 40, која је делимично асфалтирана, а
делимично травната. Поред стазе, аеродром је
опремљен контролним торњем висине 16 m и
хангаром за смештај технике. Предвиђа се његова
трансформација из спортског у туристичкокомерцијални
аеродром,
са
проширењем
капацитета и услуга које нуди. Зона је планирана
на површини од 16,75 ha.
Површина која је опредељена за ову намену,
као и параметри са којима је аеродром планиран,
омогућавају проширење постојећег, као и
повећање референтног кода аеродрома, из
садашњег А1 до C2, а све према Правилнику о
условима и поступку за издавање дозволе за
коришћење аеродрома ("Службени гласник РС",
број 23 од 23. марта 2018.) као и Праволнику о
условима и поступку за издавање сертификата
аеродрома ("Службени гласник РС", број 11/
2017.)
Површи за ограничење препрека



Саобраћајне површине

У оквиру површина јавне намене –
постојећих
и
планираних
саобраћајница,
планирана
је
изградња
саобраћајне
инфраструктуре (коловози, тротоари) у складу са
рангом саобраћајнице, као и комуналне
инфраструктуре
(електроенергетска,
телекомуникациона,
хидротехничка
и
термотехничка).
Планирањем саобраћајне мреже тежило се
остваривању што квалитетнијег повезивања
планираних садржаја са окружењем.

Приликом
одређивања
површи
за
ограничење препрека и нагиба појединих површи
примењују се горе наведени правилници, а све
димензије се мере хоризонтално, осим ако није
другачије одређено. Планом је предвиђено и
спречавање
изградње
објеката
који
би
представљали препреку за безбедност ваздушног
саобраћаја.
На крајевима основне стазе полетно-слетне
стазе успоставњене су прилазна и одлетна површ,
док је са бочних страна предвиђена прелазна
површ. Ове површи су у нагибу. Изнад њих није
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дозвољена градња, док се објекти, који својом
висином не пробијају површи, овде могу слободно
гради.
Ове
површине
представљају
зоне
ограничене градње, а градња на њима ће се
контролисати
грађевинским
линијама
и
дозвољеним висинама објеката.
Испод прилазне и одлетне површи, које су
у нагибу 5%, дозвољена је градња тек на 300 m од
унутрашњих ивица површи и то објеката
спратности до ВП+2, односно, висине до 15 m.
Површине, у првих 80 m од унутрашњих ивица
прилазне и одлетне површи, опредељене су у
функцији аеродрома, како би се у потпуности
сачувале од било каквих активности. Простор
између површине аеродрома и линија иза којих је
дозвољена градња је, иза једног краја стазе,
опредељен као површина уређеног зеленила са
дефинисаним висинским зонама за одабир
растиња, док је иза другог краја у зони пословнопроизводних функција, с тим да се на њему могу
наћи паркинзи, манипулативне површине,
спортски терени, уређене зелене површине без
високог растиња и сл, а никако објекти
високоградње.
Прелазна површ почиње од бочних ивица
основне стазе полетно-слетне стазе и под нагибом
је од 50% у односу на вертикалну раван, тако да је
грађевинска линија успостављена на 7,5 m од
ивице основне стазе, за објекте висине до 15 m.
У односу на референтну тачку аеродрома,
у радијусу од 1000 m, на висини од 45 m,
успостављена је унутрашња хоризонтална
гранична површ, изнад које се, такође, не могу
градити објекти. Ова површина представља зону
контролисане градње, али како је простор у
обухвату готово потпуно раван и како се не
планирају објекти велике спратности, ограничења
ове зоне немају утицај на градњу у обухвату
Плана.
Пратећи садржаји
Осим стазa планира се изградња
различитих техничких зграда: хангара за
гаражирање и опрему малих и средњих авиона,
сервис за одржавање авио-технике, резервоари за
погонско гориво и друго.
У складу са капацитетом аеродрома,
потребно је обезбедити одговарајући објекат у
функцији контроле лета.
У оквиру планираног аеродрома може се
организовати и центар за едукацију и усавршавање
пилота, авио-такси служба и сл.
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Како се тежи прерастању спортског
аеродрома у комерицијални, у зависности од
капацитета аеродрома, потребно га је опремити
пратећим садржајима. Туристичке аеродроме
прати простор за пријем путника и пртљага, са
шалтерима за информације и продају карата,
чекаоницама, разним пратећим комерцијалним
садржајима
(киосцима,
сувенирницама,
ресторанима...) Такође, комерцијалном аеродрому
су потребне административне просторије за разне
службе на аеродрому, просторије за службу хитне
медицинске помоћи и спасилачко-ватрогасну
службу и др.
Пратеће садржаје у оквиру аеродрома
могуће је организовати у оквиру једног објекта или
у оквиру комплекса.
У складу са капацитетом, у оквиру парцеле
обавезно предвидети довољан број паркинг места
за путнике и запослене на аеродрому.


Зона уређеног зеленила

Зона уређеног зеленила је планирана испод
прилазне, односно одлетне површи, окружена, са
једне стране, аеродромом, а са осталих страна,
зонама мешовите намене. Налази се у зони
ограничене градње. Зона заузима поврину од 3,21
ha.
Избор зеленила за ову површину вршиће се
на основу висинских зона у парку, а које су
приказане на графичком прилогу План намене
површина.
У I зони, односно до првих 200 m од
унутрашње ивице прилазне/одлетне површи,
дозвољене су травнате површине, ниско растиње и
средње растиње до висине од 5 m.
У II зони, односно, у наредних 100 m,
дозвољено је и увођење ниског дрвећа, чија висина
не прелази 10 m.
У III зони, односно у наредних 100 m,
може се наћи зеленило до висине 15 m.
У последњој, IV зони, висина зеленила
може ићи до 20 m.
Простор уредити као мултифункционални
парк, намењен рекреацији, одмору, разоноди... У
складу са тим предвидети различите садржаје који
ће уобличити овај простор. Овде се могу наћи
пешачке стазе и пјацете, површине за рекреацију,
спортски терени, скејт парк, дечије игралиште,
водена огледала, фонтане, јавне чесме и слично.
Простор опслужити адекватним парковским
мобилијаром.
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Зона спорта и рекреације

Ова зона се планира у северозападном делу
обухвата. Заузима површину од 19,06 ha.
У оквиру ове зоне се могу организовати
различити спортско–рекреативни садржаји, а у
складу са потребама Града. Између осталих
садржаја, овде се може организовати и хиподром.
Могу се градити терени, трибине, стазе и
теретане на отвореном, али и вишенаменски
објекти са салама различитих капацитета, као и
просторијама за пратеће намене и компатибилне
садржаје.
У случају хиподрома, поред основних
стаза за јахање, могућа је изградња система
различитих стаза (нпр. стаза за галопске трке, стаза
за трке са препонама, стаза за касачке трке и сл),
терена за поло и трибина, а како би се на овом
простору бављење коњичким спортом подигло на
виши ниво у односу на досадашње стање.Поред
стаза, овде се може изградити и мањеж и основати
школа јахања. Уз ове, предвиђа се и изградња
пратећих објеката, пре свега објеката за смештај и
исхрану коња, односно стаја, потом простора за
оседлавање, остава за седла, ковачница, простора
за складиштење хране и потребне механизације,
простора за запослене (пресвлачионице са
тушевима,
тоалети,
трпезарија...),
административних просторија и др.
Даје се могућност изградње пратећих
садржаја који ће подржати основну намену зоне:
угоститељство, трговина, услуге, туризам, забава,
ветеринарска станица и сл.


Зоне комуналних функција

Трафостанице – Планом је предвиђено пет
површина које су намењене за постављање
планираних трафостаница, у складу са повећањем
капацитета кроз новопланиране садржаје.
Пумпне станице – Планиране су три површине за
изградњу пумпних станица.
Површине остале намене


Зоне
породичног
окућницом

становања

са

Зоне породичног становања са окућницом
планиране су у северном и североисточном делу
обухвата и заузимају површину од 47,79 ha. Ова
намена је планирана на површинама на којима се
махом налазе велике парцеле, преко 1000 m², и на
којима су претежно заступљени рурално
становање и пољопривредне површине. Планом је
предвиђено учвршћивање ових зона, њихова
организација и опремање саобраћајном и
комуналном инфраструктуром.
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Дозвољене намене у оквиру ове зоне су
породично становање и породично становање са
пословањем. Делатности, које се у овој зони могу
јавити као пратећа намена становању су: трговина,
услужно
занатство,
услужне
делатности,
угоститељство, култура, забава, административне
делатности, туризам и сл.
Овде се не могу наћи облици пословања
који основну намену становања угрожавају буком,
вибрацијама, емисијом штетних материја.
У оквиру ових зона, поред напред
наведених делатности као компатибилних намена,
домаћинства могу да се баве и пољопривредном
производњом.


Зоне мешовитих намена
Планиране су у јужном делу обухвата
плана, уз границу Плана, као и у северозападном
делу, уз зону хиподрома. Ова намена заузима
површину од 68,77 ha.
Подразумевају
комбиновање
намена
становања са различитим облицима пословања, с
тим да је пословање доминантна намена на нивоу
зоне. Тежња је да се становање задржи у оквиру
већ постојећег, без значајнијег ширења.
Дозвољене намене, на нивоу парцеле су
породично становање, породично становање са
пословањем или чисто пословање.
Овде се могу наћи мале и средње фирме.
Могу се градити административни објекти,
објекти намењени различитим облицима услуга,
робно-дистрибутивни објекти, угоститељски
објекти и др. Поред пословних садржаја, овде се
могу наћи и производни погони.
У оквиру ових зона нису дозвољене
делатности које имају негативан утицај на
животну средину.


Зоне пословно-производних функција
Планиране су уз југозападну границу
Плана и северозападно од планираног аеродрома.
Заузимају површину од 60,30 ha.
Овде се могу наћи мале и средње фирме,
али и пословни комплекси. Могу се градити
административни објекти, објекти намењени
различитим
облицима
услуга,
робнодистрибутивни објекти и сл.
Поред пословних, овде се могу наћи и
производни објекти, од мале породичне
производње, преко средње великих производних
погона до великих постројења.
Код
постројења
са
потенцијално
негативним утицајем на животну средину,
неопходно је предузети све потребне мере како би
се спречило емитовање штетних материја у
околину.
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Поред производних и пословних објеката,
могу се градити објекти потребне недостајуће
инфраструктуре, уређене зелене површине, као и
објекти
високо-комерцијалних
спортских
активности (нпр. картинг стазе).
У оквиру партерног решења парцеле,
могуће је организовање спортских терена на
отвореном, намењених рекреацији запослених.
На површинама које се налазе изван
грађевинских линија, дозвољена је изградња
паркинга, манипулативних површина, спортских
терена, уређених зелених површина без високог
растиња и сл.
У овој зони није дозвољена изградња
стамбених објеката, као ни изградња објеката који
својим технолошким процесом загађују животну
средину, ако нису предузете одговарајуће мере
заштите.
На
површинама
на којима
буде
организована производња, заштитно зеленило
постављати у складу са технолошким процесом.
2.1.2.2. Биланс површина у обухвату Плана
НАМЕНА

ПОВРШИНА
КОРИШЋЕЊА (m2)

ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКО
Г ПОДРУЧЈА
Пољопривредно земљиште
УКУПНО ИЗВАН
ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА
ГРАЂЕВИНСКО

817.229,00

2.1.3. Површине јавне намене – опис локација
и попис парцела
Површине јавне намене обухватају:
парцеле
и
делове
парцела
постојећих
саобраћајница, делове парцела у обухвату
површина остале намене који се планирају
припојити постојећим саобраћајницама, за које је
планирана корекција регулације, као и парцеле и
делове парцела у обухвату површина остале
намене на којима је планирано увођење нових
саобраћајница, површине у функцији уређеног
зеленила и површине у функцији аеродрома.
Површине јавне намене, као и парцеле за
површине јавне намене, приказане су у графичком
прилогу План урбанистичке регулације и
површина јавне намене са планом парцелације.
За површине јавне намене одређују се:






Саобраћајне површине
Зона аеродрома
Зона уређеног зеленила
Зоне комуналних функција
Зоне спорта и рекреације

Саобраћајне површине
ДРЖАВНИ ПУТ
Предвиђа се у оквиру планираних грађевинских
парцела КП Н1, КП Н25 и КП Н26, приказаних на
графичком прилогу План урбанистичке регулације
и површина јавне намене са планом парцелације.
У К.О. Прељина

817.229,00

ПОДРУЧЈЕ

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Зона становања са окућницом

446.306,53

Зона мешовитих намена

767.002,22

Зона пословно-производних
функција

532.761,78

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Зона аеродрома
Зона уређеног зеленила
Зона спорта и рекреације
Зона комуналних функција
Пумпне станице
Саобраћајне површине
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168.838,07
32.597,80
191.975,87
383,29
221.100,00

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО
ПОДРУЧЈЕ

2.360.965,57

УКУПНО

3.178.194,57

Делови катастарских парцела:
2175/4 и 2287/2 (парцела граница = 712/2 К.О.
Љубићска Балуга).
У К.О. Доња Трепча
Цела катастарска парцела 2772.
Делови катастарских парцела:
2752/1, 2752/2, 2755/1, 2756, 2760, 2762, 2766,
2767/3, 2768, 2771/1, 2771/2, 2771/3, 2796/1, 2796/2,
2796/3, 2796/4, 2797, 2798, 2799/1, 2799/3, 2800,
2801, 2842/2, 2842/5, 2842/6, 2842/7, 2843/1, 2843/2,
2843/3, 2861 и 2866 (парцела граница = 569 К.О.
Станчићи).
У К.О. Љубићска Балуга
Део катастарске парцеле 712/2 (парцела граница
= 2287/2 К.О. Прељина).
У К.О. Станчићи
Део катастарске парцела 569 (парцела граница =
2866 К.О. Доња Трепча).
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ОПШТИНСКИ ПУТ
Предвиђа се у оквиру планиране
грађевинске парцеле КП Н2, приказане на
графичком прилогу План урбанистичке регулације
и површина јавне намене са планом парцелације.
У К.О. Доња Трепча
Цела катастарска парцела 2646/4.
Делови катастарских парцела:
2600/1, 2601, 2621, 2635/1, 2642/3, 2643, 2646/8,
2647, 2648/1, 2648/2, 2650/2, 2652/1, 2653/3, 2837,
2838, 2839/1, 2839/2, 2844/1, 2844/2, 2845/2 и 2846.
САБИРНЕ И ПРИСТУПНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ
Предвиђа се у оквиру планираних
грађевинских парцела КП Н3, КП Н4, КП Н5, КП
Н6, КП Н7, КП Н12, КП Н13, КП Н14, КП Н15, КП
Н16, КП Н17, КП Н18, КП Н19, КП Н20, КП Н21,
КП Н22, КП Н23, КП Н24, КП Н27 и КП Н28,
приказаних на графичком прилогу План
урбанистичке регулације и површина јавне намене
са планом парцелације.
У К.О. Прељина
Целе катастарске парцеле:
2194, 2264 и 2859.
Делови катастарских парцела:
1636, 1637, 1638, 1639/1, 1639/2, 1672/4, 1675/3,
1677/5, 1677/6, 1678/2, 1694/2, 1694/3, 1694/6, 1695,
1697,1700/1, 1700/2, 1700/3, 1700/4, 1701/1, 1701/2,
1702, 1703/1, 1704, 1705, 1706, 1707/2, 1707/4,
1707/5, 1707/6, 1708, 1709, 1710, 1711/1, 1711/2,
1712, 1713, 1714/1, 1714/2, 1715/1, 1715/2, 1716,
1717, 1718, 1720, 1721, 1722/1, 1722/2, 1724, 1727,
1729/2, 1759, 1761/1, 1761/2, 1765, 1766, 1769/4,
1877/1, 1877/2, 1878/1, 1878/2, 1879, 1880, 1881,
1882, 1883/1, 1883/2, 1883/3, 1883/4, 1883/5, 1883/6,
1884/1, 1884/2, 1884/3, 1885, 1886, 1887/1, 1887/2,
1888/1, 1888/2, 1892, 1893, 1898, 1899, 1900/1,
1900/2, 1900/3, 1902/1, 1902/2, 1903, 1904, 1905,
1906, 1907, 1908/4, 1909/1, 1909/2, 1910, 1911,
1913/1, 1913/2, 1913/3, 1914, 1921/2, 1923, 1924,
1925, 1926, 1927, 1929/1, 1929/2, 1930, 1931, 1932,
1935, 1936, 1939/1, 1939/2, 1940, 1942/3, 1945,
1946, 1947, 1961/4, 1962/1, 1962/2, 1963, 1964/3,
1970, 1971, 1972/2, 1972/3, 1972/4, 1973, 1978,1985,
1986, 1987, 1988,1989, 1990, 1991, 1995/1, 1995/2,
1995/3, 1996, 1997/1, 1997/2, 1998, 1999, 2000/1,
2000/2, 2001, 2002, 2003/2, 2006, 2007, 2008, 2009,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017/1, 2017/2,
2018/1, 2018/3, 2019/1, 2020, 2021, 2022, 2023/2,
2023/3, 2024, 2025, 2030/1, 2031/1, 2031/2, 2031/3,
2031/5, 2032, 2033, 2034, 2035/1, 2035/2, 2036/1,
2036/2, 2037, 2138/6, 2141/5, 2042/1, 2042/2, 2042/3,
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2042/4, 2043/2, 2043/3, 2044, 2045, 2046/1, 2046/2,
2116, 2117/1, 2117/3, 2157/2, 2157/3, 2157/5, 2158/2,
2158/4, 2165/1, 2165/2, 2165/3, 2166/1, 2166/2,
2174/8, 2174/9, 2174/11, 2175/1, 2175/2, 2175/3,
2175/4, 2175/5, 2181, 2182, 2184, 2189, 2190, 2191,
2195/1, 9195/2, 2197/1, 2198/3, 2199/1, 2199/2,
2201/1, 2201/2, 2201/3, 2202, 2210, 2214, 2217,
2218, 2219/2, 2222, 2223/1, 2223/2, 2226, 2228,
2241/2, 2242/2, 2263, 2265/1, 2269, 2286 (граница
парцела = 2870, К.О. Доња Трепча), 2387, 2400/1,
2403, 2405/1, 2415, 2647, 2695, 2696, 2698, 2699,
2700, 2701, 2703, 2704/2, 2704/3, 2704/5, 2704/6,
2704/7, 2709, 2711, 2714, 2715, 2716/1, 2716/2,
2716/3, 2856 и 2860.
У К.О. Доња Трепча
Цела катастарска парцела 2702.
Делови катастарских парцела:
2647, 2652/1, 2653/1, 2653/3, 2654, 2655/1, 2656/1,
2656/2, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2665,
2666, 2667, 2670/1, 2672, 2674, 2677, 2678, 2679,
2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685/1, 2685/2, 2686,
2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2694, 2695, 2696,
2697, 2699, 2700, 2701, 2703, 2704/1, 2705/1, 2706,
2707, 2708, 2716/3, 2717, 2729, 2730/1, 2730/2,
2731, 2732, 2737, 2738, 2741, 2742/2, 2744, 2745,
2746, 2748/4, 2749/1, 2749/2, 2750/1, 2750/2, 2750/3,
2750/5, 2750/6, 2750/7, 2751/1, 2751/2, 2751/3, 2754,
2755/1, 2757, 2758, 2763, 2764, 2765/1, 2765/2,
2765/5, 2770/2, 2770/3, 2771, 2796/1, 2799/1, 2799/2,
2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805/2, 2806, 2807,
2808/1, 2808/2, 2811/1, 2811/2, 2812, 2813/1, 2814/1,
2814/2, 2815, 2816, 2817/1, 2818, 2821, 2822/1,
2822/2, 2822/3, 2822/4, 2822/5, 2822/6, 2824, 2825,
2826/1, 2826/2, 2827/1, 2827/2, 2827/3, 2827/4,
2829/1, 2830, 2831/1, 2831/2, 2832, 2836/1, 2836/2,
2837, 2838, 2840, 2841/1, 2842/2, 2842/3, 2842/4,
2842/5, 2860, 2861 и 2870 (парцела граница = 2286,
К.О. Прељина).
Зона уређеног зеленила
Предвиђа се у оквиру планираних
грађевинске парцеле КП Н8, приказане на
графичком прилогу План урбанистичке регулације
и површина јавне намене са планом парцелације.
У К.О. Доња Трепча
Делови катастарских парцела:
2751/1, 2751/2, 2751/3, 2799/1, 2799/2, 2800, 2801,
2802, 2803, 2804, 2809/1, 2809/2, 2810/1, 2810/2,
2813/2, 2826/1, 2826/2, 2827/1, 2828/2, 2828/3,
2829/1 и 2830.
Зона аеродрома
Предвиђа се у оквиру планираних
грађевинских парцела КП Н9, КП Н10 и КП Н11,
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приказаних на графичком прилогу План
урбанистичке регулације и површина јавне намене
са планом парцелације.
У К.О. Доња Трепча
Целе катастарске парцеле:
2747, 2748/1, 2748/2, 2748/3 и 2750/4.

1899, 1900/1, 1900/2, 1900/3, 1901/1, 2032, 2033,
2034, 2035/1 и 2035/2.
2.1.4. Општи урбанистички услови за уређење
површина јавне намене – саобраћајне и зелене
површине
2.1.4.1. Саобраћајне површине
Друмски саобраћај

Делови катастарских парцела:
2742/2, 2746, 2748/4, 2749/1, 2749/2, 2750/2, 2750/3,
2751/1, 2751/2, 2751/3, 2754, 2755/1, 2757, 2758,
2763, 2764, 2860 и 2870 (парцела граница = 2286
К.О. Прељина).
У К.О. Прељина
Целе катастарске парцеле:

Принципи
инфраструктуре су:



2162, 2164/1, 2164/2, 2164/3, 2166/2, 2167, 2169,
2170, 2171, 2174/8, 2174/9, 2174/11, 2175/1, 2175/2,
2175/4, 2175/5, 2178/1, 2178/2, 2179, 2182, 2184,
2003/1, 2004/1, 2005 и 2286 (парцела граница =
2870 К.О. Доња Трепча).



Зоне комуналних функција
Предвиђа се у оквиру планираних
грађевинских парцела КП Н29, КП Н30 и КП Н31,
приказаних на графичком прилогу План
урбанистичке регулације и површина јавне намене
са планом парцелације.





ПУМПНЕ СТАНИЦЕ


У К.О. Доња Трепча
Део катастарске парцеле 2797.
У К.О. Прељина

Зона спорта и рекреације
Предвиђа се у оквиру планиране
грађевинске парцеле КП Н32, приказане на
графичком прилогу План урбанистичке регулације
и површина јавне намене са планом парцелације.
У К.О. Прељина
Целе катастарске парцеле:
1883/7, 1889, 1890/1, 1890/2, 1891, 1894, 1895,
1896, 1897 и 1901/2.
Делови катастарских парцела:
1880, 1881, 1882, 1883/1, 1883/2, 1883/3, 1883/4,
1883/5, 1883/6, 1884/1, 1884/2, 1884/3, 1885, 1886,
1887/1, 1887/2, 1888/1, 1888/2, 1892, 1893, 1898,

саобраћајне

• Стварање услова за градњу нових објеката уз
адекватно комунално опремање.

Делови катастарских парцела:

1879 и 2175/4.

развоја

• Стварање услова за успостављање саобраћајног
континуитета.

2172, 2176, 2177 и 2183.

Делови катастарских парцела:
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друмски саобраћај остаје главни носилац
повезивања насеља са широм околином,
са посебним освртом на остваривању
квалитетних веза са државним путевима
у окружењу и планираним аутопутским
коридорима Е763 Београд – Јужни Јадран
као и Е761 Прељина-Појате
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 ваздушног
саобраћаја
обезбеђивање услова за развој немотор–
них видова саобраћаја (бициклистички и
пешачки).
омогућавање алтернативног међусобног
повезивања појединих делова простора,
без изласка на државни пут, што ће
смањити његово оптерећење.

Предложеним планским решењем као
најбитнији програмски елементи издвајају се:
• Стварање услова за успостављање саобраћајног
континуитета.
• Стварање услова за градњу нових објеката уз
адекватно комунално опремање.
Посебни циљеви развоја друмског саобраћаја
На основу оцене постојећег стања,
ограничења и потенцијала за развој, као и
смерница и стечених обавеза из планске
документације вишег реда, формирани су циљеви
собраћајне мреже на подручју ПДР-е и то:



Обезбеђење приступачности и рационалне
повезаности
целокупне
будуће
зоне
производно-пословних садржаја
Подизање нивоа безбедности саобраћаја,
нарочито дуж државног пута
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Повезивање овог простора са планираним
аутопутевима Београд-Јужни Јадран и ПојатеПрељина,
Формирање пешачких комуникација, као и
остваривање контунуитета дела међународне
бициклистичке руте EuroVelo 11

Приоритетне активности је потребно
усмерити на изградњу нове, али и ревитализацију
и реконструкцију постојеће мреже саобраћајница,
по питању обезбеђивања стандардних попречних
профила саобраћајница и проширења делова улица
који представљају уска грла, обнове или изградње
савременог коловоза, решавање одводњавања,
постављање саобраћајне сигнализације и сл.
ПРИМАРНА САОБРАЋАЈНА МРЕЖА
Државни путеви I А реда – Аутопутеви (ван
границе Плана):




У ближем окружењу предметног простора у
току је изградња деонице Београд – Љиг, аутопута I А реда бр. 2 (Е 763 Београд-Јужни
Јадран), док је поддеоница Прељина-Љиг
изграђена и пуштена у саобраћај)
У непосредном окружењу планирана је
изградња Државног пута I А реда бр 5 -аутопута
761
–
Западно
Моравске
магистрале/Прељина – Појате;
Државни путеви IБ реда

Државни пут IБ реда бр. 22 - Ибарска
магистрала (бивши М22) / Државни пут 1.Б
реда бр 23 (бивши М5)
Овај путни правац задржава постојећу
трасу, и до реализације аутопута остаје најважнија
саобраћајница која обухват предметног плана
повезује са ширим окружењем.
Планиран је са основним попречним
профилом који се састоји од коловоза ширине 7.5м
и обостраног тротоара ширине 2м као и
бициклистичке стазе ширине 2-3м – према будућој
пословно-производној зони. На деоници државног
пута која тангира простор пословне зоне ја
Пројектном документацијом за ауропут Е761
предвиђена кружна раскрсница на км 127+503
преко које се везују ова два државна пута I реда.
Планом детаљне регулације задржавају
се постојеће раскрснице и саобраћајни
прикључци на државном путу IБ реда бр. 22 /
Државном путу 1.Б реда бр 23 и предвиђени су
за реконструкцију и то:


На км 128+510.5 (ДП IБ реда бр. 22) , према
важећим Изменама и допунама ПГР-е за
насељено место Прељина, потврђује се
постојећа раскрсница са некатегорисаним
путем и предвиђа њена реконструкција у
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смислу формирања посебних саобраћајних
трака за лева и десна скретања са државног
пута, као
и острвима за каналисање
саобраћајних токова.
Од км 128+633.5 (ДП IБ реда бр. 22) до км
129+687 предвиђена је потпуно нова сервисна
саобраћајница ширине 4.5м са леве стране у
правцу раста стационаже, раздвојена од
коловоза државног пута разделним острвом
ширине 2м
На км 129+800 (ДП IБ реда бр. 22), потврђује
се постојећа раскрсница са општинским путем
123-8 Станчићи- Доња Трепча-Горња ТрепчаЛуњевица и предвиђа се, такође, њена
реконструкција у смислу формирања посебних
саобраћајних трака за лева и десна скретања са
државног пута, као и острвима за каналисање
саобраћајних токова.

Општински пут 123-8 Станчићи- Доња
Трепча-Горња Трепча- Луњевица сече државни
пут (ДП IБ реда бр. 22), у нивоу, где је планирана
реконструкција поменуте раскрснице. Овај путни
правац је у оквиру граница Плана предвиђен за
реконструкцију у смислу проширења попречног
профила на коловоз ширине 6м и обостране
тротоаре ширине по 2м (Према Просторном плану
града).
СЕКУНДАРНА САОБРАЋАЈНА МРЕЖА
Све саобраћајнице секундарне мреже у
оквиру обухвата Плана предвиђене су са
минималном ширином регулације од 8.5м,
односно попречним профилом који се састоји од
коловоза минималне ширине 6м (5.5м) и
обостраних тротоара ширине 2 (1.5м).
Приоритетне активности за секундарну
мрежу је потребно усмерити на потпуну
ревитализацију и реконструкцију постојећих
саобраћајница,
по
питању
обезбеђивања
стандардног попречног профила, изградње
савременог коловоза, као и изградње потпуно
нових приступних саобраћајница, решавање
одводњавања, постављање сигнализације и сл.
Постојећа
мрежа
саобраћајница
(приступних путева) ће бити допуњена новим
(дограђеним) трасама, а по припадајућим
катастарским парцелама. Ове саобраћајнице ће
својим карактеристикама у потпуности пратити
планирани развој овог дела насеља Прељина са
становишта формирања пословно-производних
садржаја.
Елементи попречног профила саобраћај–
ница унутар регулацине ширине нису обавезују–
ћи, и могу се мењати кроз даљу разраду
техничке документације.
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Планом се предвиђа проширење аеродрома, и

Паркирање
Паркирање у обухвату плана је у функцији
планираних намена површина. На овом простору
очекују се велики захтеви за паркирањем како
путничких аутомобила тако и теретних возила. У
оквиру пословно-производних комплексима се
морају решити потребе за паркирањем у складу са
нормативима за планирану намену. Дакле,
паркирање возила, обавезно је решавати уз објекте
на отвореној површини припадајуће парцеле, или
у гаражама у оквиру објеката на припадајућим
парцелама, према захтевима који проистичу из
намене објеката, а у складу са нормативима датим
у Плану.
Пешачки саобраћај
Површине резервисане за кретање пешака
планиране су уз све саобраћајнице, обостраним,
тротоарима минималне ширине 2м (1,5m), и као
пешачке комуникације унутар појединих намена.
Бициклистички саобраћај
Према Региналном просторном плану за
подручје Златиборског и Моравичког управног
округа планирана је реализација бициклистичких
стаза и повезивања са међународним коридором
EuroVelo
11
преко
западноморавског
бициклистичког коридора, уз изградњу пешачких
и планинарских стаза до туристичких локалитета.

то:



Ваздушни саобраћај
У границама предметног Плана налази се
аеродром „Раван“ и има следеће карактеристике:






Референтни код – А1
Референтна тачка – 43о 53`54,84“ N 20о 26`
02,00“ E.
Димензије основне стазе полетно слетне стазе
220m x 40m
Димензије полетно слетне стазе 160m x 20m /
делимично асфалтирана, а делимично травната
Правац пружања полетно-слетне стазе – 120о –
300о
Поред стазе, аеродром је опремљен контролним
торњем висине 16 m и хангаром за смештај
технике.

Референтни код аеродрома – C3
Планиране димензије основне
полетно слетне стазе 920m x 90m

стазе

Општи услови
За све планиране саобраћајнице и
саобраћајне објекте обавезна је израда пројектне
документације. Код пројектовања саобраћајних
површина и саобраћајница, решење проблематике
постојећег
и
перспективног
пешачког,
стационарног, бициклистичког, јавног градског
саобраћаја, реконструкција путне мреже и
контрола приступа, мора се предвидети у складу са
Правилником о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута ( "Сл.
Гласник РС", бр.50/11) и осталим важећим
прописима.
Заштитни појасеви у
инфраструктурним коридорима
Друмски саобраћај
Заштитни појас, са сваке стране јавног
пута, има следеће ширине:
1) државни пут I Б реда .......
20 метара
2) секундарне саобраћајнице ..... 10(5) метара

Јавни превоз путника
Имајући у виду да се на овом простору
планира производно-пословна зона, очекује се
већи прилив запослених који ће користити јавни
превоз. Сходно томе, уз државни пут I Б реда бр.
22, у оквиру граница ПГР-а планирана су две
наспрамне нише за аутобусе ван коловоза.
Аутобиска стајалишта су предвиђена са ширином
коловоза од 3.0м.

25. април 2019. године

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 следећи начин:
1. директним излазом на јавни пут;
2. преко приватних прилаза
Уколико
се
приступ
остварује
индиректним путем, који није јавна површина,
испоштовати следеће услове:
Услови приступа парцелама у оквиру
пословно-производних функција
Приступ грађевинске парцеле јавној
саобраћајној површини могуће је остварити преко
приступног пута минималне ширине 6м и
тротоарима ширине по 1.5м.
Колске прилазе на парцеле формирати са
саобраћајнице нижег ранга, преко ојачане
конструкције тротоара и упуштених ивичњака
како би пешачки саобраћај остао у континуитету.
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За угаоне објекте
планирати што даље од
најудаљенијем делу парцеле.
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колске прилазе
раскрснице, на

Ваздушни саобраћај
Аеродром „Раван“ у Прељини има следеће
карактеристике:


Координате референтне тачке аеродрома у WGS84 систему су
435354.84N 0202602.00Е



Димензије полетно-слетне стазе су 160x20 метара



Димензије основне стазе 220м x 40м (травнате)



VFR услови коришћења-летови дању



Правац пружања полетно-слетне стазе – 120о –
300о
У овом плану дата је зона ограничене
градње и зона контролисане градње у циљу
спречавања постављања објеката у близини
аеродрома/летилишта који могу да буду препреке
или доведу до неупотребљивости аеродрома а
према
условима
Директората
цивилног
ваздухопловства.
На основу члана 10. Правилника о
условима и поступку за издавање сагласности за
коришћење аеродрома, односно хелиодрома
(„Службени гласник РС“, број 108/15) утврђене су
површи за ограничење препрека у близини
летилишта. На основу ових површи и у складу са
референтним кодом аеродрома и одредбама
Закона о ваздушном саобраћају („Службени
гласник РС“ бр. 73/10, 57/11 и 93/12, 45/15, 66/15 и
др. закон) утврђене су зоне ограничене и
контролисане градње у близини аеродрома.
У зону ограничене градње улазе прилазна
и одлетна површ аеродрома. Простор у оквиру
прађевинских парцела пословно-производног
садржаја који је захваћен зоном ограничене градње
Аеродрома предлaже се за саобраћајноманипулативне површине (паркинге и платое).
У зону контролисане градње улази већи
део простора у обухвату Плана обухваћен
радијусом од 1000м у односу на референтну тачку
аеродрома. У овој зони планирани објекти не могу
прећи висину од +45м у односу на полетно-слетну
стазу (283мнв).
Уколико
постојећи
објекти,
инсталације и уређаји, или они који намеравају
да се граде, на подручју или изван подручја
аеродрома, а који, као препрека или услед
емисије или рефлексије радио зрачења, могу да
утичу на безбедност ваздушног саобраћаја
(антенски стубови, димњаци, торњеви,
далеководи,...), мора се прибавити потврда
Директората
цивилног
ваздухопловства
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Републике Србије да исти не утичу на
одржавање прихватљивог нивоа безбедности
ваздушног саобраћаја.
2.1.4.2. Зелене површине
У оквиру плана формирана је зона уређе–
ног зеленила у форми парковске површине а испод
полетне површи, која на једном делу контактира
аеродром, док је са других страна окружена зонама
мешовите намене. Формирање ове зелене површи–
не условљено је раздаљином од прилазне/одлетне
површи, на основу које су одређене висинске зоне
у којима је дозвољена садња биљака одређене
висине. Одређене су четири зоне и то:
У I зони, односно до првих 200 m од
унутрашње ивице прилазне/одлетне површи,
дозвољене су травнате површине, ниско растиње и
средње растиње до висине од 5 m.
У II зони, односно, у наредних 100 m,
дозвољено је и увођење ниског дрвећа, чија висина
не прелази 10 m.
У III зони, односно у наредних 100 m,
може се наћи зеленило до висине 15 m.
У последњој, IV зони, висина зеленила
може ићи до 20 m.
Улога ове зелене површине је да обезбеди
посебан естетски и амбијентални доживљај
потенцијалним корисницима простора. Са
посебном пажњом треба организовати простор
тако да задовољи основне услове планираних
висинских
зона,
са
циљем
формирања
мултифункционалне
површине
намењене
рекреацији, одмору, разоноди. Ово се постиже
формирањем пријатних стаза за шетњу
комбинованих са платоима различитог облика
опремљеним
мобилијаром
и
различитим
садржајима. На платоима је могуће постављање
различитих вртно-архитектонских елемената који
ће додатно оплеменити простор (скулптура,
фонтана, чесма, пергола, сеник, амфитеатар,
мобилијар за игру деце, мобилијар за одмор, др).
Скулптуре дају специфичан уметнички доживљај
целокупном простору парка. Различите водене
површине (фонтане, чесме, декоративни базени,
каскаде, канали, водена огледала...) пружају
освежење и пријатан звучни утицај. Пергола и
сеник представљају заклон од сунца и евентуалних
временских неприлика, али и место за седење и
кратак предах, разговор и социјализацију. Справе
за игру деце на платоима, због динамике
активности која се у оквиру ових површина одвија,
потребно је груписати према узрасту. У оквиру
ових површина могу се наћи и површине за
рекреацију, спортски терени, скејт парк и др. Све
површине опремити парковском расветом,
мобилијаром за седење и мобилијаром за одлагање
отпада.
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У оквиру површине уређеног зеленила
обезбедити паркинг простор за посетиоце парка,
као и приступ и несметано кретање особама са
инвалидитетом.
Сви планирани садржаји уклопљени у
декоративно, разнобојно дрвеће, жбуње и цвеће,
утичу веома повољно на кориснике простора и
представљају пријатно место за боравак и игру.
Цео простор уређене зелене површине према
околним саобраћајницама и наменама у окружењу
оивичити комбинованом жичаном и зеленом
оградом.
На зеленим површинама предвидети садњу
листопадних, зимзелених и четинарских врста
дрвећа и шибља, перена и сезонског цвећа,
одабраних према конкретном станишту и условима
средине.
Удаљење садница од инсталација треба да
буде, од:
-

водовода мин.1,5 м

-

канализације мин. 2,5 м

-

гасовода мин. 1,0 - 2,0 м

-

тт мин. 1,2 -1,5 м

-

електроинсталације мин. 1,2-1,5 м

-

топловода мин. 2,0 м
Одстојање рачунати од стабала до ивице
рова сваке инсталације.
При избору врста за озелењавање предност
дати аутохтоној вегетацији. Комбиновати високо и
ниско растиње, четинарских и лишћарских врста,
распоређено појединачно или у групама на
затравњеним површинама. На главним улазима у
површину уређеног зеленила или местима које
треба
додатно
нагласити
формирати
репрезентативне цветњаке. За озелењавање
користити врсте са дужим вегетационим периодом
и брзорастуће врсте. Избором биљних врста
потребно је обезбедити сукцесивност цветања и
колоритну разноврсност током целе године.
Посебно водити рачуна да биљни материјал
обезбеди равнотежу у простору, као и да сачува и
нагласи карактеристичне визуре ка цркви.
Просторно
и
функционално
обликовање
слободних површина ускладити са условима
средине, земљишта и микроклиме.
2.1.5. Општa правила уређења мреже јавне
комуналне инфраструктуре
2.1.5.1. Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа
Главно напајање предметног простора је
планирано цевоводом ТПЕ Ø315 mm, који је
прикључен на магистрални цевовод ТПЕ Ø315
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mm, који је изграђен поред канала за наводњавање
Чачак – Катрга. Трасу напојног цевовода водити
поред пута који пролази поред хладњаче
„Чачанска јабука“. Предвиђен је и други
прикључак на цевовод ПЕ Ø 110 mm, на локацији
хиподром, тако да се планира двојако напајање
простора плана. Постојећа водоводна мрежа
пречника 110мм од PE материјала која пролази
поред Државног пута се задржава. Постојећа
водоводна мрежа у зонама
индивидуалног
становања је малог пречника и као таква се
реконструише.Планирана је примарна водоводна
мрежа пречника 160мм као и секундарна
водоводна мрежа пречника 110мм.
На тај начин би вода дошла до свих
потрошача,
а
била
би
задовољена
и
противпожарна заштита. Водоводне цеви су од ПE
материјала за радни притисак од 10 бари. На
потребним местима планирани су подземни
хидранти. Хидранти се постављају на растојању од
150м у зонама породичног становања и 80м у
зонама
пословно-производних
функција.
Хидранти су пречника 80мм.
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
Мрежа фекалне канализације је планирана
фазно. Прва фаза је, како је предложено планом
детаљне регулације, привремено решење. Друга
фаза представља прикључење на планирани
цевовод који одводи отпадне воде из насеља
Горња Трепча, Доња Трепча и Станчићи.
Пројектовање овог цевовода је у току и оно
представља трајну варијанту. У близини
предметног простора поред државног пута постоји
изграђена фекална канализација пречника 200мм.
Планом је предвиђена примарна и секундарна
фекална канализација пречника 300мм односно
200мм. Пречник примарне и секундарне фекалне
канализације је усвојен према намени површина
датим у плану.
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Како се све отпадне воде немогу
гравитационо прикључити на постојећу фекалну
канализацију планиране су две пумпне станице.
Преко потисног вода фекална вода се пумпа у
постојећу и планирану фекалну канализацију.
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.
Канализационе цеви су планиране од
тврдог PVC 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. Канализација је
рађена по сепарационом систему што значи да су
одвојени фекална и атмосферска канализација.
Атмосферска канализација
На подручју плана нема изграђене
атмосферске
канализације.
Планирана
је
атмосферска канализација пречника 400мм,
500мм, 600мм, 800мм, 1000мм, 1200мм.
Атмосферска вода се прикупља и одводи
преко колектора пречника 1200мм према реци
Чемерници. Један део атмосферске канализације
пречника 1000мм се одводи преко Државног пута
према реци Чемерници. Други део атмосферске
канализације је планиран преко пумпне станице и
усмерен према атмосферском колектору пречника
1000мм који се налази у Улици број 19.

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 прелази један 10 kV вод.
У обухвату Плана се налази и једна постојећа
трафо станица (ТС) 10/0.4kV/kV, а потрошачи
електричне енергије који се налазе на овом
подручју се осим из ове ТС напајају из још пет
дистрибутивних ТС 10/0.4 kV/kV које се налазе у
близини подручја.
У непосредној близини подручја плана се
гради нова ТС 35/10 kV/kV „Хиподром“ која ће
представљати основни објекат за снабдевање
електричном енергијом. Од ове ТС ће полазити
мрежа средњег напона до постојећих и
планираних ТС 10/0,4 kV/kV, а од ових ТС ће
полазити мрежа дистрибутивна мрежа ниског
напона до објеката, као и мрежа јавног осветљења.
Према условима ЕПС „Дистрибуција“,
огранак Електродистрибуција Чачак, постојећи
електроенергетски
капацитети
задовољавају
потребе конзума и до 2035. године није
предвиђено проширење капацитета. Међутим, с
обзиром на планиране намене, њиховом
реализацијом биће потребна изградња нових
електроенергетских објеката и мреже, и то:
-

Атмосфрска вода се преко сливника
упушта у атмосферску канализацију.

-

Канализационе цеви су планиране од
тврдог АБ 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. Канализација је
рађена по сепарационом систему што значи да су
одвојени фекална и атмосферска канализација

-

Рачунало се са интезитетом кише од 175
л/с/ха повратног периода од 2 године.
Коефицијенти отицања са кровова и
асфатних површина износе 0.9, а са зелених
површина 0.3.
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-

За планирани аеродром једна трафо-станица
(ТС) 10/0,4 kV/kV снаге 630 kVА, у случају
реализације објеката у функцији аеродрома, а
у случају реализације свих могућих пратећих
садржаја (администрација, центар за едукацију
и усавршавање пилота, , комерцијални
садржаји и др) још најмање једна ТС 10/0,4
kV/kV, снаге 630 kVА;
За планирани спортско-рекреативну зону
једна ТС 10/0,4 kV/kV, снаге 630 kVА, , а у
случају реализације свих могућих пратећих
садржаја (угоститељство, трговина, услуге,
туризам, забава, ветеринарска станица и сл)
још најмање једна ТС 10/0,4 kV/kV, снаге 630
kVА;
За зону породичног становања са окућницом
најмање три ТС 10/0,4 kV/kV снаге 630 kVА;
За зону мешовитих намена најмање две ТС
10/0,4 kV/kV снаге 630 kVА. У овој зони, у
случају захтева пословних објеката и
производних погона за већим капацитетима,
нове ТС ће се градити на парцелама тих
објеката, а према условима надлежног
електродистрибутивног предузећа;
У зони пословно-производних функција нове
ТС ће се градити према потребама будућих
пословних и производних објеката, а у складу
са условима надлежног електродистрибутив–
ног предузећа;
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У зони пољопривредног земљишта планира се
опремање електроенергетском мрежом за
потребе објеката у функцији пољопривредне
производње. Нове ТС ће се градити према
потребама а у складу са условима надлежног
електродистрибутивног предузећа.

На графичком приказу „План електроенер–
гетске инфраструктуре“ приказане су оријентаци–
оне локације за трафо-станице у зонама
породичног становања са окућницом и зонама
мешовитих намена. У случају потребе,
трафостанице 10/0,4 kV, типске
монтажнобетонске снаге 630 kVA (или nx630 kVА) ће се
градити и на свим осталим грађевинским
парцелама на основу појединачних захтева, уз
решавање имовинско-правних односа и обавезно
усклађивање траса енергетских водова са
постојећим, или планом предвиђеним трасама.
Свим трафо-станицама је потребно обезбедити
колски прилаз ширине минимално 3 m ради
интервенције у случају ремонта или хаварије. Нове
ТС се могу градити и у оквиру објеката, у
приземљу.
Нову средње напонску мрежу је потребно
градити подземно, а уколико није дошло до
реализације планом предвиђене одговарајуће
саобраћајнице чија је зона тротоара предвиђена за
трасирање каблова, може се реализовати и 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
овим планом. Нисконапонска мрежа ће се градити
и надземно и подземно, зависно од просторнотехничких услова. У поречним профилима свих
улица планирани су независни коридори за пролаз
електроенергетских инсталација.
Део сопствене потрошње електричне
енергије може се покрити и постављањем
соларних фотонапонских модула на кровне
површине постојећих и планираних објеката.
Ближе услове за пројектовање и
прикључење електронергетске мреже и објеката ће
у поступку обједињене процедуре прописати
надлежно електродистрибутивно предузеће.
Планира се изградња инсталације јавног
осветљења на свим деловима обухваћеног
подручја на којима није изграђена. Осветљење
саобраћајница и осталих површина мора
осигурати минимални осветљај који ће обезбедити
кретање уз што већу сигурност и комфор свих
учесника у ноћном саобраћају.
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Постојеће јавно осветљење остаје и даље у
функцији. У делу насеља где постоји надземна
нисконапонска мрежа на истим стубовима
поставити одговарајуће светиљке јавне расвете
која ће се напајати подземно полагањем кабла у
земљу. Избор стубова као и типа светиљке за јавно
осветљење планираног простора као и њихов
тачан положај биће дефинисан у пројектној
документацији.
Према условима „Електромрежа Србије“
А.Д. у обухвату Плана нема објеката у власништву
овог предузећа. У близини подручја, са источне
стране се налази далековод 110 kV бр. 1183 ТС
„Чачак 3“-ТС „Горњи Милановац“. Према Плану
развоја преносног система планирана је изградња
повезног вода за ТС 110/х kV „Чачак 4“. Изградња
ове ТС је планирана услед изградње индустријске
зоне на локацији Прељина у оквиру пројекта
Коридора 11. Удаљеност далековода 110 kV од
полетно-слетне стазе не сме бити мања од 1000 m,
с тим што се правац полетно-слетне стазе не сме
пресецати на удаљености мањој од 3000 m.
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
све потребе корисника 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 грађана, привредних субјеката и органа
локалне управе.
Планира
се
изградња
нове
ТК
инфраструктуре и задржавање постојеће где је то
могуће. Постојећу мрежу која је изграђена изван
регулације постојећих и планираних улица је
потребно изместити унутар регулације, у
планиране коридоре.
Будућа изградња приступне мреже треба да
задовољи све захтеве за новим сервисима, што
значи да оптичким кабловима треба што ближе
прићи корисницима, што више смањити дужину
претплатничке петље по бакарним кабловима и
увести нове технологије, односно постепено
(еволутивно) прећи на мреже нове генерације.
Ради пружања квалитетних широкопојас–
них услуга (VDSL за брзи интернет и IPTV за
квалитетан пренос видео сигнала са протоком од
30 Mb/s до 50 Mb/s) планира се даљи развој
кабловске приступне мреже који се дугорочно
креће ка скраћивању претплатничке петље за
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кориснике који су повезани бакарним кабловима,
тако да петља буде дужине највише од 150 до 300
метара. У центру полигона који обухватају све
кориснике услуга у оквиру претплатничке петље
планира се постављање објекта за смештај
телекомуникационе опреме-мини ИПАН уређаја и
пратећих оптичких каблова за њихово повезивање.
Нови мини ИПАН уређаји се могу постављати на
осталом земљишту, у објектима и на површинама
јавне намене, у регулацијама постојећих и
планираних саобраћајница, на местима где постоје
просторне и техничке могућности. Ови уређаји се
могу постављати на бетонско постоље, стуб, зид
или у оквиру објекта. У графичком прилогу "План
телекомуникационе инфраструктуре" приказане
су две локације (од којих једна у обухвату планаmIPAN "Хиподром") за планиране мини ИПАН
уређаје, као и њихова гранична подручја деловања.
Нови објекти, односно уређаји за смештај
телекомуникационе опреме ће се постављати и на
другим локацијама према потребама корисника и
надлежног оператера, а локација ће се одредити у
пројектно-техничкој документацији, у складу са
правилима грађења из овог Плана.
У регулацијама свих саобраћајница се
планирају коридори за изградњу оптичких каблова
приступне и транспортне мреже. Од ове мреже
изводиће се прикључци до објеката. Прикључење
нових претплатника на ТК инфраструктуру
планирано је подземно. Пре уласка у објекте је
потребно изградити одговарајућа ТК окна.
Димензије ТК окна ће се одредити у пројектној
документацији према условима надлежног
телекомуникационо предузећа.
Осим планиране ТК мреже и објеката, на
подручју је могућа и изградња приводних каблова
и Wi-Fi приступних тачака, постављање
телефонских говорница, као и система за видеонадзор, у оквиру регулација површина јавне
намене (на стубовима јавне расвете, семафорима,
рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих
површина (на објектима).
У оквиру стамбених објеката са више
стамбених јединица, стамбених зграда са више
корисника простора и стамбених делова стамбенопословних зграда потребно је
поставити
инсталацију заједничког антенског система, који
омогућава независан пријем услуга радио и
телевизијских програма и њихову дистрибуцију
крајњим корисницима.
Све грађевинске радове на изградњи
телекомуникационе
кабловске
канализације
извести према важећим прописима и стандардима
за ове радове. У случају преласка постојећих
инсталације преко зона изградње планираних
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објеката, исте је потребно изместити уз услове
власника инсталације.
При градњи објеката као и инфраструктуре
непосредно уз објекте електронских комуникација
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.
На подручју плана нема активних базних
станица и РР система. Планиране радио базне
станице су у графичком прилогу "План
телекомуникационе инфраструктуре" приказане
оријентационо, а тачна позицијабиће дефинисања
у току пројектовања. Сходно развоју и напретку
технологије у области бежичних мобилних
комуникација, овај сегмент ТК мреже ће се
убудуће стално развијати и модернизовати. За све
нове радио базне станице оператери су дужни да
приступе изради процене утицаја на животну
средину.
Преко подручја прелази радио-релејни
коридор. На правцу коридора је изградња објеката
ограничена у складу са важећим прописима,
односно није дозвољена изградња објеката чија ће
висина ометати пружање сигнала.
2.1.5.4. Термотехничка инфраструктура
На подручју овог плана присутна је
дистрибутивна гасоводна мрежа.
Постојећа гасоводна мрежа се задржава, а
предвиђа се и даља гасификација предметног
подручја кроз изградњу:



дистрибутивне
гасоводне
мреже
од
полиетиленских цеви MOP 4bar (DN 25mm до
DN 90mm).
гасних прикључака са мерним местима код
потрошача

Изградња нове дистрибутивне гасоводне
мреже предвиђа се од постојеће мреже до
потенцијалних будућих потрошача. Будући
гасовод се планира у јавном земљишту, у зеленим
површинама и тротоарима, а може се водити и
границама парцела, уз сагласност власника.
2.1.6. Смернице за уређење зелених површина
у оквиру осталих намена
Систем зеленила предметног плана, у највећој
мери, чине зелене површине које прате претежне
намене (мешовите намене, становање повременог
карактера и каменолом).



Зеленило зоне спорта и рекреације
Зеленило зоне мешовитих намене
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Зеленило зоне становања са окућницом
Зеленило зоне пословно-производних
функција
Зеленило зоне спорта и рекреације

Ова категорија зеленила се планира на
простору у северозападном делу обухвата. Овде се
могу
организовати
различити
спортскорекреативни садржаји, међу њима и хиподром. У
случају градње хиподрома, поред основних стаза
за јахање, могућа је изградња система различитих
стаза (нпр. стаза за галопске трке, стаза за трке са
препонама, стаза за касачке трке и сл), терена за
поло и трибина, а како би се на овом простору
бављење коњичким спортом подигло на виши
ниво у односу на досадашње стање. Осим стаза, на
овом простору се могу наћи и пратећи садржаји, у
функцији основне намене, односно објекти у
којима могу бити смештене просторије за исхрану
и
смештај
коња,
различите
оставе,
административни, туристички, угоститељски и
услужни објекти. У складу са тим зеленило треба
да прати наведене садржаје.
Основна
улога
зеленила
наведене
категорије је пружање пријатног амбијента за
бављење рекреацијом становништва које ужива у
коњичком или другом спорту. У случају изградње
хиподрома, зеленило организовати као централно
постављен травњак, окружен стазом за трку коња
и оивичен високим растињем. Ово зеленило делује
потпуно природно, али веома битно нагласити да
зеленило хиподрома захтева редовно одржавање.
Пратеће садржаје (трибине, шталски
простор, помоћне стазе и др.) потребно је
уклопити са зеленилом на такав начин да не
ометају спортске активности које се одигравају на
датој површини. Просторе испред услужних
објеката уредити употребом декоративних врста
биљака које ће додатно употпунити и истаћи
објекат.
Приликом
озелењавања
избегавати
употребу алергених врста, врста са крупним
плодовима или оних које у јесењем периоду услед
опадања лишћа и плодова доприносе повећању
запрљаности простора. У зони рекреације на
местима где се јавља подземна инфраструктура
зеленило организовати у виду травног покривача и
избегавати употребу дрвенастих и жбунастих
врста са великим кореном.
Услед евентуалног недостатка слободне
површине за озелењавање користити жардињере и
саксије са декоративним врстама или вертикално
зеленило (различите пузавице, вињаге, перголе и
др).
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Зеленило зоне мешовите намене
Мешовите намене планиране су у јужном
делу обухвата плана, као и у делу у зони
хиподрома. Мешовите намене подразумевају
комбиновање намена становања са различитим
облицима пословања, с тим да је пословање
доминантна намена на нивоу зоне.
Улога зеленила у оквиру ове зоне јесте и
оплемењивање средине у естетском погледу.
Зеленило треба да артикулише и оплемени
простор, да нагласи архитектуру објекта.
Приликом организовања зелених површина у
оквиру зоне мешовите намене, настојати да се
постигне што бољи однос слободних површина
према површинама под објектима. Према
положају и околним наменама могуће је направити
зелену траку у форми дрвореда или постављањем
групних аранжмана од лишћара и четинара, док су
цветни аранжмани и перењаци врло ефектни за
примену на малим просторима, улазима у објекте
и сл. Зеленило се може садити као оквир зградама,
како би се ублажиле оштре контуре објеката, по
ободу комплекса, чиме се постиже заштита и
жељено присуство засене. Могуће је формирати и
групне аранжмане зеленила у централним
деловима отворених површина чиме се утиче на
стварање повољних микроклиматских услова. При
евентуалном недостатку слободних зелених
површина озелењавање спроводити кроз употребу
контејнерске
садње
или
вертикалним
озелењавањем.
У складу са тим је и избор биљака
условљен средином у којој оне расту, где се увек
боље одржавају групе биљака него појединачна
стабла. Приликом одабира флористичког састава
предност дати декоративним аутохтоним врстама,
као и свим врстама које су се до сада добро
показале у датим условима.
Зеленило зоне породичног становања са
окућницом
Ова намена је планирана на површинама
на којима се махом налазе велике парцеле, на
којима су претежно заступљени рурално
становање и пољопривредне површине.
Код уређења зелених површина у оквиру
ове зоне изнаћи начин да се постојеће зелене
површине преуреде, освеже новим садржајима, а
нове условити изградњом функционалног
зеленила. Простор између грађевинске и
регулационе линије треба да буде слободан и
озелењен. Уместо чврстих ограда препоручује се
употреба живица, нарочито у улицам које због
ширине или других организационих околности
немају дрворед. Таквом организацијом, улицама
се може дати нов, карактеристичан изглед. Задњи
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део индивидуалних окућница може се користити
као башта, воћњак или повртњак, у зависности од
површине слободне парцеле. На избор биљних
врста за ову категорију зеленила, не може се
значајно утицати, али је препорука да то буду
аутохтоне врсте прилагођене датим условима.
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2.1.7. Правила, услови и ограничења уређења
простора
У графичком прилогу „План намене
површина“ дате су претежне намене у оквиру
захвата плана.

Зеленило пословно-производне зоне



На површинама ове намене могу се наћи
мале и средње фирме, али и пословни комплекси.
Могу се градити административни објекти,
објекти намењени различитим облицима услуга,
робно-дистрибутивни објекти и сл.

Изградња објеката се може вршити
искључиво на основу плана и по условима
прописаним планом.



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).



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 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.

Поред пословних, овде се могу наћи и
производни објекти, од мале породичне
производње, преко средње великих производних
погона до великих постројења.
У оквиру ових површина уз саобраћајнице,
као и ка околним наменама предложено је
формирање линеарног зеленила које има заштитну
функцију, постављено тако да не угрожава
безбеднст саобраћаја у оквиру предметног
простора. Димензија и позиција заштитној појаса
у директној су зависности од технолошког
процеса.
У оквиру пословно-производне зоне
потребно је
отворене
зелене површине
организовати тако да елиминишу потенцијално
негативне ефекте по животно окружење, које
планирани садржај на датој површини може имати.
Улога зеленила пословно-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 у оквиру пословно производне зоне 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 објектима, како би се ублажиле оштре
контуре објеката, по ободу комплекса, чиме се
постиже заштита и жељено присуство засене.
Могуће је формирати и групне аранжмане
зеленила у централним деловима отворених
површина чиме се утиче на стварање повољних
микроклиматских услова.

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 паркинга.
Положај саобраћајница у уличном
коридору дефинисан је и осовином самих
саобраћајница.
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Грађевинске линије су дефинисане у
односу на регулационе линије, регулацију
саобраћајница и зоне заштите аеродрома.
Саобраћајним решењем условљено је и
постављање нивелете саобраћајница према
конфигурацији терена и другим условима у
коридору. Планом нивелације утврђена је
висинска
регулација
новопланираних
саобраћајница у односу на конфигурацију терена и
нивелацију већ изграђених саобраћајница. Дате
висинске коте пресечних тачака осовина
постојећих или планираних саобраћајница су
орјентационог карактера и могуће су измене ради
побољшања техничких решења. У односу на
утврђену нивелету саобраћајница потребно је
испланирати терен пре почетка грађења и
утврдити висинску коту приземља објеката.
2.1.9. Услови и мере заштите простора
2.1.9.1. Услови за заштиту животне средине
Општи услови заштите животне средине
обухватају спровођење норматива који су
дефинисани како кроз планове вишег реда, тако и
кроз услове за изградњу објеката, заступљеност
отворених – слободних простора и зелених
површина на нивоу урбанистичке зоне.
Придржавањем утврђених услова из плана
у погледу врсте и намене новопланираних
објеката,
њиховог
утврђеног
положаја,
дефинисаних индекса и заузетости простора–
парцела и утврђених максималних спратности, уз
поштовање
ограничења,
обезбеђују
се
квалитетнији услови живота .
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- 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.

Општи услови заштите животне средине
обезбеђују се придржавањем одредби:

Ради заштите од потреса новопланиране
садржаје реализовати у складу са -Правилником о
техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима („Сл.
лист СФРЈ“, бр. 52/9).

- 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).

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

- Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Сл. гласник РС бр. 135/04 и 88/10),

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

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

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

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

и

- 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.

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)

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

2.1.9.2. Услови за заштиту од пожара,
елементарних и других непогода

Градови и насеља у републици Србији
класификовани су кроз четири степена
угрожености. За сваки степен утврђене су
одговарајуће мере, услови и режими заштите.
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2.1.9.3. Правила и услови заштите природних и
културних добара
Према условима Завода за заштиту
природе Србије, у обухвату Плана нама
заштићених подручја за која је спроведен или
покренут поступак заштите, утврђених еколошки
значајних подручја и еколошких коридора од
међународног значаја еколошке мреже Републике
Србије, као ни 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 предметном простору, обавезно је
редовно одржавање зеленила и сузбијање и
контролисање алергених и инванзивних врста.
Инвазивне врсте у Србији су: Acer negundo
(јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha
fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем),
Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus
Americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica
(пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички
копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или
сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus
serotina (касна сремза).
У контактној зони Плана налази се
археолошки локалитет Хиподром. На простору
некадашљег хиподрома откривен је случајни
налаз, а границе локалитета нису прецизно
дефинисане. Да би се поменути локалитет сачувао
од девастације културних слојева, прописује се
обавеза стучног надзора од стране археолога
приликом земљних радова на површини у
контакту археолошког локалитета, а која обухвата
катастарске парцеле 2143/3, 2156/2, 2156/3, 2157/2,
2158/2, 2159, 2162, 2163/3, 2163/1, 2165/1 и 2166/3.
На простору у обухвату Плана важе следеће
мере заштите културних добара:
 Уколико се при земљаним радовима наиђе
на археолошки материјал или структуре из
прошлости, 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.
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 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 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 инвалидите–
том („Сл. гласник РС“ број 33/2006) , у погледу
члана 13.
2.1.11. Мере енергетске ефикасности
Повећање загађења Планете и убрзана
потрошња ресурса из природе допринели су
подизању еколошке свести и свести о значају
одрживог развоја.
Одржива градња је свакако један од
значајнијих сегмената одрживог развоја. Она
укључује употребу грађевинских материјала који
нису штетни по животну средину, управљање
отпадом насталим приликом изградње или
рушења објеката, као и енергетску ефикасност
објеката. Енергетска ефикасност је изузетно
значајан сегмент у одрживој градњи због свог
дугорочног утицаја приликом експлоатације
објеката.
Енергетска ефикасност објеката постиже
се кроз низ мера, које треба применити приликом
градње објекта.
Топлотна заштита објеката
Недовољна топлотна изолација доводи до
повећаних топлотних губитака зими, хладних
спољних конструкција, оштећења насталих влагом
(кондензацијом), као и до прегревања простора
лети.
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При
изградњи
објеката
користити
савремене термоизолационе материјале на
комплетном спољашњем омотачу и избегавати
термичке мостове, како би се смањили губици
топлотне енергије.
Побољшањем топлотно изолационих
карактеристика зграде могуће је постићи смањење
укупних губитака топлоте за просечно 40 до 80%.
При прорачуну коефицијента пролаза
топлоте објеката узети вредности за 20-25% ниже
од максималних дозвољених вредности за ову
климатску зону.
Облик и оријентација објекта
Приликом пројектовања објекта потребно
је анализирати локацију и посветити посебну
пажњу одабиру оријентације и облика објекта.
При обликовању будућег објекта водити
рачуна о односу његове основе и волумена. Треба
избегавати разуђене форме, односно, треба тежити
стварању објеката са што повољнијим односом
корисне површине и површине фасаде.
Просторије у којима се проводи највише
времена у току дана, треба оријентисати ка југу,
како би се искористили топлотне добици од сунца.
У летњем периоду, заштита од претеране
инсолације
се
може
постићи
засеном
грађевинским
елементима,
вертикалним
прозорским засторима, зеленилом и сл. У зимском
периоду сунчеви зраци падају на земљу под мањим
углом, па грађевински елементи, који у летњем
периоду засењују прозоре, зими не спречавају
продор сунчеве енергије у унутрашњост објекта.
Дрвореди и густи засади око објекта
смањују утицај ветра и обезбеђују неопходну
засену у летњим месецима. Пожељно је да
зеленило, које се сади са јужне стране објекта, буде
листопадно како би се омогућила инсолација
објекта током зимског периода.
Загревање објекта и потрошне санитарне воде
За производњу топлотне енергије за
загревање објеката и потрошне санитарне воде од
обновљивих извора енергије могу се користити:
биомаса, сунчева енергија, биогас и сл. Поред ових
извора енергије у ту сврху у примени су и топлотне
пумпе „ваздух-вода“ и „вода-вода“.
При изградњи нових објеката потребно је
прво размотрити примену неких од поменутих
извора топлотне енергије и у ту сврху предузети
све потребне архитектонско-грађевинске мере.
***

25. април 2019. године

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 делимично је
укључен 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 детаљне
регулације.
2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцела
Општа правила парцелације су елементи за
одређивање величине, облика и површине
грађевинске парцеле која се формира.
Облик и површина грађевинске парцеле
Грађевинска
парцела
правоугаоника или трапеза.

има

облик

Грађевинска парцела (планирана и
постојећа) има површину и облик који омогућавају
изградњу објекта у складу са параметрима задатим
планом, техничким нормативима и прописима за
одређену врсту објекта.
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Исправка граница суседних парцела
Исправка границe суседних катастарских
парцела, спајање суседних катастарских парцела
истог власника, као и спајање суседних парцела на
којима је исто лице власник или дугорочни
закупац на основу ранијих прописа, врши се на
основу елабората геодетских радова.
Уколико је суседна катастарска парцела у
јавној својини, сагласност за исправку границе
даје надлежни правобранилац.
Приликом исправке граница суседних
парцела мора се поштовати правило да катастарска
парцела у јавној својини која се припаја суседној
парцели не испуњава услове за посебну
грађевинску парцелу, као и да је мање површине
од парцеле којој се припаја.
Исправка граница свих суседних грађеви–
нских парцела може се вршити према планираној
или постојећој изграђености, односно планираној
или постојећој намени грађевинске парцеле.
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изградња објеката је дозвољена у складу са
Законом о пољопривредном земљишту.
У оквиру опредељене намене, планом су
предвиђене минималне површине грађевинских
парцела до којих се постојеће парцеле могу
делити, и то тако, да се свакој грађевинској
парцели обезбеди адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине.
Приликом
пројектовања
објеката
поштовати све прописе и законе везане за заштиту
животне средине, заштиту од пожара, санитарну и
хигијенску заштиту.
Приоритети при реализацији плана су
инфраструктурно опремање предметног простора
које треба да прати даљи развој и градњу.
У оквиру предметног простора, без обзира
на врсту и намену објекта као и начин градње,
морају бити испоштовани сви урбанистички
показатељи, индекс заузетости и сва прописана
правила грађења која важе у тој зони.

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. Зона аеродрома

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.

Осим стазa, у зони аеродрома, планира се
изградња објеката за различите пратеће садржаје.

Свакој грађевинској парцели приликом
парцелације обезбедити адекватан приступ са
јавне саобраћајне површине који се може
остварити и индиректним путем, који није
површина јавне намене, а у складу са условима
дефинисаним у текстуалном делу плана Услови за
приступ на јавну саобраћајну мрежу.
2.2.2. Урбанистички показатељи и правила
грађења по наменама у обухвату плана

Зона аеродрома планирана је у централном
делу обухвата.
I) Врста и намена објеката

Овде се могу градити објекти типа
- хангара, за гаражирање и опрему малих и
средњих
авиона,
са
радионицама
и
складиштима;
- торањ, у функцији контроле лета;
- вишенаменски објекти за смештај осталих
пратећих садржаја (администрација, центар за
едукацију и усавршавање пилота, авио-такси
служба, пријем путника, комерцијални
садржаји и др).
Пратећи садржаји се могу организовати у
оквиру једног објекта или у оквиру комплекса.
II) Положај објеката на парцели

Општа правила грађења су дефинисана и
груписана као скуп правила регулације и парце–
лације за одређену изградњу према намени, на
одређеној површини, а у складу са критеријумима
за грађење, урбанистичким параметрима и
показатељима који служе њиховом остварењу.

Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објекта, односно комплекса, и
партерног уређења.

Планом је дозвољена изградња објеката за
планиране намене грађевинског земљишта
дефинисане у графичком прилогу План намене
површина. На пољопривредним површинама

Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације и површина јавне намене.
Дефинисане су у односу на планирану регулацију

Објекте постављати као слободностојеће.
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саобраћајница, као и у односу на ограничења која
дефинише прелазна површ основне стазе полетнослетне стазе.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 5 m.

У складу са капацитетом аеродрома, у
оквиру парцеле обавезно предвидети довољан број
паркинг места за путнике и запослене. Паркирање
је могуће организовати у оквиру партера или у
подруму, односно сутерену објекта.
X)
Минимални
опремљености

III) Правила у погледу величине парцеле
Величина грађевинске парцеле одговара
површини опредељеној за ову намену, а како је
приказано у графичким прилозима.
IV) Други објекти на парцели
Дозвољена је градња више објекта на
парцели, с тим да они морају бити организовани у
комплекс.
V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
 Максимални дозвољени индекс заузетости
парцеле је 15%.
Максимална заузетост парцеле је 80%
(рачунајући полетно-слетну стазу, рулне стазе,
основну стазу полетно-слетне стазе, све објекте
високоградње, пешачке стазе, платое, интерне
саобраћајнице, манипулативне површине и
паркинге).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове
зоне је мин 20%.
V) Дозвољена спратност и висина објеката
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Максимална дозвољена спратност објеката
је По+ВП+2+Пк;
Максимална висина објекта је 15 m.

Ограничења спратности и висине не важе
за контролни торањ. Он се пројектује у складу са
потребама аеродрома и прописима за ту врсту
објеката.

степен

комуналне



приступ парцели са јавне саобраћајне
површине;



обезбеђено одлагање комуналног отпада;



прикључење на електроенергетску мрежу;



прикључење
мрежу;



прикључење на
канализације.

на

телекомуникациону
систем

водовода

и

Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
2.2.2.2. Зона спорта и рекреације
Зона спорта и рекреације планирана је у
северозападном делу обухвата.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове зоне могу се градити објекти
у функцији спорта и рекреације, између осталог и
хиподром.
Могу се градити терени, трибине, стазе и
теретане на отвореном, али и вишенаменски
објекти са салама различитих капацитета, као и
просторијама за пратеће намене и компатибилне
садржаје.
У случају хиподрома, могу се градити објекти:

Уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе, дозвољена је изградња
подрума или сутерена.

- у функцији бављења коњичким спортом –
различите стазе за јахање, терени, мањеж и
трибине;

VII) Најмања међусобна удаљеност објеката

- економски објекти – стаје, остава за седла,
ковачница, објекти за складиштење хране,
објекти за механизацију и сл;

Минимално међусобно растојање између
објеката на истој парцели је 5 m, како би се
формирао противпожарни пут до сваког објекта.
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће
прописима за ову врсту објеката.

у

складу

са

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора
за паркирање возила
Парцели аеродрома је планским решењем
обезбеђен прилаз са јавне саобраћајнице.

- вишенаменски објекти у којима се могу наћи
пратећи
садржаји
административне
просторије, простор за запослене, као и
компатибилне
намене
(угоститељство,
трговина, услуге, туризам, забава, ветеринарска
станица и сл).
Објекте организовати у комплекс. У
оквиру комплекса, објекти се могу постављати као
слободностојећи и у низу.
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У случају изградње хиподрома, због
специфичности намене, могуће је више објеката
повезати заједничким тремовима и надстрешница–
ма.
II) Положај објеката на парцели
Објекти се у овој зони могу постављати као
слободностојећи и у низу.
Објекти се постављају на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом комплекса и партерног уређења.
У овој зони дефинисана је зона градње и
приказана је у графичком прилогу План
урбанистичке регулације и површина јавне намене.
Дефинисана је у односу на планирану регулацију
саобраћајница.
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етаже је 1,6 m.
VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
и живом зеленом оградом, до 1,4 m висине,
рачунајући од коте тротоара.
Ограде се постављају на границу парцеле
тако да стубови ограде и капије као и жива ограда
буду на земљишту власника ограде. Врата и капије
на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.
VIII) Обезбеђивање приступа
простора за паркирање возила

парцели

и

Парцели хиподрома је обезбеђен приступ
са јавне саобраћајне мреже.

III) Правила у погледу величине парцеле

Паркирање за посетиоце и запослене
организовати у оквиру парцеле.

Величина грађевинске парцеле одговара
површини опредељеној за ову намену, а како је
приказано у графичким прилозима.

IX)
Минимални
опремљености

IV) Други објекти на парцели

 приступ парцели
површине;

Дозвољена је градња више објекта на
парцели, с тим да они морају бити организовани у
комплекс.

степен
са

јавне

комуналне
саобраћајне

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;
 прикључење на електроенергетску мрежу;

V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле

 прикључење на телекомуникациону мрежу;

 Максимални дозвољени индекс заузетости
парцеле је 30%

 прикључење
канализације.

Максимална заузетост парцеле је 80%
(рачунајући све стазе за јахање, терене за коњичке
спортове, све објекте високоградње, пешачке
стазе,
платое,
интерне
саобраћајнице,
манипулативне површине и паркинге).

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

Проценат учешћа зеленила у склопу ове
зоне је мин 20%.
VI) Дозвољена спратност и висина објеката

на

систем

водовода

и

2.2.2.3. Зоне породичног становања са окућницом
Зоне породичног становања су планиране
на северу и у уском појасу уз североисточну
границу обухвата.

 Максимална дозвољена спратност објеката је
По+П+1+Пк;

I) Врста и намена објеката

Максимална висина слемена је 12 m,
мерено од коте приземља објекта до слемена.

- стамбени објекти са до 4 стамбене јединице

Максимална
дозвољена
економских објекта је По+П.

- стамбено-пословни објекти са пословањем у
приземљу и становањем на вишим етажама

спратност

Висина мањежа ће бити одређена
техничком документацијом, али не сме прелазити
12 m.
Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.
Максимална висина надзитка поткровне

У оквиру ове зоне могу се градити

- пословни објекти
- економски објекти
Дозвољене намене, на нивоу парцеле су
породично становање и породично становање са
пословањем.
Делатности, које се у овој зони могу јавити
као пратећа намена становању су: трговина,
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услужно
занатство,
услужне
делатности,
угоститељство, култура, забава, административне
делатности, туризам и сл.

грађевинској парцели, као и изградња помоћних
објеката (гараже, оставе за огрев, летње кухиње и
др).

Осим поменутих садржаја, у оквиру ове
зоне, и пољопривреда је компатибилна намена.
Објекти у функцији пољопривреде се организују у
оквиру економских дворишта.

Дозвољена је изградња економских
објеката, односно, објеката у функцији
пољопривреде.

Овде се не могу наћи облици пословања
који основну намену становања угрожавају буком,
вибрацијама и емисијом штетних материја.
II) Положај објеката на парцели
Објекте постављати као слободностојеће.
Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објекта и партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације и површина јавне намене.
Дефинисане су у односу на планирану регулацију
саобраћајница.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 2 m за стамбене и пословне
просторије, односно 1 m за помоћне просторије, на
којима се, у том случају, отвори могу постављати
искључиво са минималном висином парапета од
180 cm у односу на коту пода.
III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална површина новоформиране парцеле за
изградњу
- слободностојећих објеката 600 m²
Изузетно површина може бити и мања за
постојеће парцеле које су задовољавале овај услов,
али им је планираном саобраћајном мрежом
смањена површина.
Најмања ширина грађевинске парцеле је за
- слободностојеће објекте 15 m
У случају неизграђених или већ изграђених
парцела, грађевинским парцелама се сматрају све
парцеле чија је минимална површина задовољава
претходно наведене услове, све мање парцеле су
неусловне за градњу, а уколико на истим постоје
објекти на њима се могу вршити само текуће
одржавање,
адаптација,
санација
и
реконструкција.
IV) Други објекти на парцели
Дозвољена је градња другог објекта у
функцији становања или пословања на једној

V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
 Максимални дозвољени индекс заузетости
парцеле је
60%, односно
30%
за
стамбене/пословне објекте и 30% за економске
објекте.
Максимална заузетост парцеле је 80%
(рачунајући
све
објекте,
стазе,
платое,
манипулативне површине и паркинге).
Проценат учешћа зеленила у склопу ове
зоне је мин 20%.
VI) Дозвољена спратност и висина објеката


Максимална дозвољена спратност објеката
је По+П+1+Пк;

Максимална висина слемена је 12 m,
мерено од коте приземља објекта до слемена.
Максимална
дозвољена
помоћног објекта је По+П.

спратност

Максимална
дозвољена
економског објекта је По+П+Т.

спратност

Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.
Максимална висина надзидка поткровне
етаже је 1,6 m.
VII) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели организовати
тако да један другом, односно помоћни објекти
главним објектима не заклањају сунце дуже од
половине трајања дневнoг осунчања.
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
и живом зеленом оградом, до 1,4 m висине,
рачунајући од коте тротоара.
Ограде се постављају на границу парцеле
тако да стубови ограде и капије као и жива ограда
буду на земљишту власника ограде. Врата и капије
на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.
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IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора
за паркирање возила
Приликом
парцелације
грађевинској
парцели обезбедити адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине који се може остварити и
индиректним путем, који није површина јавне
намене, а у складу са условима дефинисаним у
текстуалном делу плана Услови за приступ на
јавну саобраћајну мрежу.
Паркирање и гаражирање је планирано у
оквиру парцеле. Гараже и други помоћни објекти
могу се градити као анекс уз основни објекат или
као други искључиво приземни објекат на парцели
и у оквиру планом задатих параметара градње.
X)
Минимални
опремљености

степен

комуналне



приступ парцели са јавне саобраћајне
површине;



обезбеђено одлагање комуналног отпада;



прикључење на електроенергетску мрежу;



прикључење
мрежу;



прикључење на систем водовода и
канализације. До изградње канализационе
мреже могуће одвођење отпадних вода
преко водонепропусних септичких јама.

на

телекомуникациону

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

У оквиру ових зона нису дозвољене
делатности које имају негативан утицај на
животну средину.
II) Положај објеката на парцели
Објекте постављати као слободностојеће.
Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објекта и партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације и површина јавне намене.
Дефинисане су у односу на планирану регулацију
саобраћајница, као и у односу на ограничења која
дефинише прелазна површ основне стазе полетнослетне стазе.
Минимална удаљеност стамбеног и
стамбено-пословног објеката од границе суседне
парцеле је 2 m за стамбене и пословне просторије,
односно 1 m за помоћне просторије, на којима се,
у том случају, отвори могу постављати искључиво
са минималном висином парапета од 180 cm у
односу на коту пода. Минимална удаљеност за
пословне објекте је 5 m од границе суседне
парцеле.
III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална површина новоформиране парцеле за
изградњу 1200 m². Изузетно површина може бити
и мања за постојеће парцеле које су задовољавале
овај услов, али им је планираном саобраћајном
мрежом смањена површина

2.2.2.4. Зоне мешовитих намена
Зоне мешовитих намена су планиране у
југоисточном делу обухвата, уз државни пут и
аеродром, као и у крајњем западном делу
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове зоне могу се градити
- стамбени објекти са до 4 стамбене јединице
- стамбено-пословни објекти са пословањем у
приземљу и становањем на вишим етажама
- пословни објекти (административни објекти,
објекти намењени различитим облицима
услуга,
робно-дистрибутивни
објекти,
угоститељски објекти и др).
- производни погони
Дозвољене намене, на нивоу парцеле су
породично становање, породично становање са
пословањем или чисто пословање.

Страна 437 – Број 6

Најмања ширина грађевинске парцеле је 20
m.
У случају неизграђених или већ изграђених
парцела, грађевинским парцелама се сматрају све
парцеле чија је минимална површина задовољава
претходно наведене услове, све мање парцеле су
неусловне за градњу, а уколико на истим постоје
објекти на њима се могу вршити само текуће
одржавање,
адаптација,
санација
и
реконструкција.
IV) Други објекти на парцели
Дозвољена је изградња другог објекта у
функцији становања и/или пословања.
Дозвољена је изградња помоћних објеката
(гараже, оставе, летње кухиње, магацини и сл).
V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
 Максимални индекс заузетости парцеле je 40%.
Максимална заузетост парцеле је 70%
(рачунајући
све
објекте,
стазе,
платое,
манипулативне површине и паркинге).
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Проценат учешћа зеленила у склопу ове
зоне је мин 30%.

 прикључење
канализације;

VI) Дозвољена спратност и висина објеката

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

 Максимална спратност објеката је По+П+2+Пк
Максимална висина слемена је 15 m,
мерено од коте приземља објекта до слемена.
Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.
Максимална висина надзидка поткровне
етаже је 1,6 m.
VII) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели организовати
тако да један другом, односно помоћни објекти
главним објектима не заклањају сунце дуже од
половине трајања дневнoг осунчања.
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
и живом зеленом оградом, до 1,4 m висине,
рачунајући од коте тротоара. За парцеле на којима
се организује пословање, ограђивање се врши у
складу са правилницима за врсту делатности која
се на парцели спроводи.
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.

на

систем

водовода

и

2.2.2.5. Зона пословно-производних функција
Зоне пословно-производних функција су
планиране у централном и југозападном делу
обухвата.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове зоне могу се градити
- пословни
објекти
административни,
намењени различитим облицима услуга, робнодистрибутивни и сл.
- производни објекти, од мале породичне
производње,
преко
средње
великих
производних погона до великих постројења.
У овој зони није дозвољена изградња
стамбених објеката, као ни изградња објеката који
својим технолошким процесом загађују животну
средину, ако нису предузете одговарајуће мере
заштите.
II) Положај објеката на парцели
Објекте постављати као слободностојеће, у
виду комплекса.

парцели и

Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објеката и партерног уређења.

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.

Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације и површина јавне намене.
Дефинисане су у односу на планирану регулацију
саобраћајница, као и у односу на ограничења која
дефинише прелазна површ основне стазе полетнослетне стазе.

Паркирање решити у оквиру парцеле
поштујући стандарде у броју паркинг места у
односу на капацитете и намену објеката.

Минимална удаљеност објекта од границе
суседне парцеле је 5 m.

IX)
Обезбеђивање приступа
простора за паркирање возила

X)
Минимални
опремљености

степен

комуналне

 приступ парцели са јавне саобраћајнице
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;

III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију у циљу формирања грађевин–
ских парцела извршити тако да минимална
површина новоформиране парцеле за изградњу
буде 2000m².

 прикључење на телекомуникациону мрежу;

IV) Други објекти на парцели

 прикључење на електроенергетску мрежу;

Уколико технолошки процес захтева,
дозвољено
је
раздвајање
производних,
магацинских и административних садржаја у већи
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број објеката, с тим да морају бити организовани у
виду комплекса.
V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
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Паркирање решити у оквиру парцеле
поштујући стандарде у броју паркинг места ( 1
паркинг место на 200 m²).

Максимални дозвољени индекс заузетости
парцеле је 40%.

У оквиру грађевинске парцеле потребно је,
у складу са потребама за ту врсту производње,
обезбедити адекватне манипулативне површине.

Максимална заузетост парцеле је 70%
(рачунајући
све
објекте,
стазе,
платое,
манипулативне површине и паркинге).

X)
Минимални
опремљености

Проценат учешћа зеленила у склопу ове
зоне је мин 30%, овај проценат је могуће
обезбедити и кроз контејнерско зеленило,
озелењене перголе, надстешнице и сл.

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;

степен

комуналне

 приступ парцели са јавне саобраћајнице

 прикључење на телекомуникациону мрежу;

VI) Дозвољена спратност и висина објеката

 прикључење на електроенергетску мрежу;

Максимална дозвољена спратност објеката
је По+П(Вп)+2.

 прикључење
канализације;

Максимална дозвољена висина објекта је
15 m.
Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.
VII) Најмања међусобна удаљеност објеката
Минимално удаљење објеката на истој
парцели је 1/2 висине објекта, уз задовољење
технолошких, противпожарних и осталих услова,
а мин. 6m.
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом. Према јавним површинама, нарочито
према магистралним саобраћајницама, ограђивање
је могуће транспарентном оградом или живом
оградом. Висина ограде је у складу са прописима
за врсту производног процеса који се на парцели
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.
IX)
Обезбеђивање приступа
простора за паркирање возила

парцели и

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.

на

систем

водовода

и

Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката
Приликом изградње нових објеката,
независно од њихове намене, водити рачуна о
заштити суседних објеката у конструктивном
смислу, и у смислу неугрожавања услова живљења
на суседним парцелама, и парцелама у
непосредном окружењу. Грађење нових објеката
свих врста и намена планирати на удаљеностима
од суседних објеката којима се не угрожава
њихова функција, затечени начин и услови
коришћења, као ни дневно осветљење просторија
постојећих објеката путем отвора оријентисаних
према парцели на којој је планирана градња.
Положај и висина нових објеката у односу на
постојеће на суседним парцелама треба да је такав
да суседним објектима не заклања директно
дневно осунчање дуже од половине трајања
директног осунчања.
У циљу заштите суседних објеката,
гледано и кроз однос према простору суседних
парцела, планирани објекти, нити њихови
најистуренији
делови
својим
положајем
(рачунајући и ваздушни и подземни простор) не
смеју прелазити границу суседних парцела.
2.2.4. Правила за реконструкцију, доградњу и
адаптацију постојећих објеката на простору
плана
Сви постојећи објекти препознати у
обухвату плана, без обзира да ли су премашили
параметре градње задате планом, уколико не
задиру у планирану регулативу, могу да се задрже.
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Све постојеће објекте је потребно ускладити са
условима обликовања који су задати планом.

нормативма и прописима за објекте одређене
намене.

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.

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.

Постојећи објекти, који залазе у
грађевинску линију, а не нарушавају регулацију,
се задржавају, а интервенције у погледу доградње
су дозвољене и то:
- доградња у вертикалном габариту над основом
читавог објекта, а у складу са задатим
параметрима,
- доградња у хоризонталном габариту до
дефинисане грађевинске линије, а у складу са
задатим параметрима.
Постојећи објекти који су постављени на
мањим удаљеностима од границе суседне парцеле
од оних задатих планом, могу се доградити до
планом задатих параметара, с тим што се:
- при доградњи у вертикалном габариту
(доградња је дозвољена над читавом основом
објекта) отвори ка суседу могу планирати само
са минималном висином парапета од 1,8 m.
- при доградњи у хоризонталном габариту, за
дограђени део, мора се испоштовати услов за
минималну удаљеност од границе суседне
парцеле.
На површинама где се налазе 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 стамбени објекти затечени у
оквиру пољопривредних површина се као такви
задржавају. На њима сe могу вршити интервенције
у постојећем габариту и волумену објекта.
Интервенције на објектима у функцији
пољопривреде вршити у складу са законом о
пољопривреди.
2.2.5. Општа правила за изградњу објеката
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

Oдвођење атмосферских вода са површина
крова решити у сопствено двориште, односно
усмерити на уличну канализацију. Површинске
воде са једне грађевинске парцеле не могу се
усмерити према другој парцели, односно
објектима на суседним парцелама.
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).
У случају изградње гараже у сутерену
објекта, када је пад рампе за приступ гаражи
оријентисан према објекту, одвођење површин–
ских 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 канализа–
ционом 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.
2.2.6. Услови за архитектонско и естетско
обликовање објеката
Архитектонско
обликовање
објеката
вршити у складу са планираном наменом,
микроклиматским
условима,
оријентацијом
парцеле, амбијентом и локалном архитектонском
традицијом. Кроз избор форме, композиције
отвора на фасади, примењених боја и материјала и
других
архитектонских и декоративних
елемената, осмислити објекат који ће са
окружењем образовати усаглашену, естетски
обликовану целину.
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Кров и поткровна етажа
На простору овог Плана не постоје
ограничења у погледу избора типа крова.
Приликом
пројектовања
равних
кровова,
предвидети све неопходне техничке мере заштите
крова од прокишњавања. Код косих кровова,
кровне равни обликовати у складу са
пропорцијама објекта. Кровни покривач одабрати
у зависности од нагиба кровних равни.
Уколико се користи поткровље, максимал–
на висина надзитка на ободним зидовима је 1,60 m
(рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке
прелома кровне косине). За осветљење просторија
у поткровљу могу се извести лежећи или стојећи
кровни прозори, пропорцијама и обликом
усаглашени са објектом.
Материјализација фасаде
За грађење објеката користити атестиране
грађевинске материјале. Тежити употреби
локалних природних материјала.
Фасаде могу бити малтерисане, обложене
фасадним облогама или решене комбинованом
обрадом.
Малтерисане
фасаде
се
боје
одговарајућим бојама. Од фасадних облога могу се
користити: опека, камен, дрво, разне савремене
фасадне облоге и сл.
Грађевински елементи на фасади
Фасаде се могу решавати као равне
површине или са испадима (лође, балкони, еркери
и сл).
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;
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- 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.
Спољне степенице
Отворене спољне степенице могу се
постављати на предњи део објекта, 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
2.2.7. Инжењерскогеолошки услови за
изградњу објеката
Сеизмичност терена
За потребе сагледавања сеизмичког
хазарда на локацији за План детаљне регулације за
планирани аеродром – Прељина, израђене су:
Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5
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Карта сеизмичког хазарда за повратни
период од 475 година, по параметру максималног
хоризонаталног убрзања PGA на основној стени
(vs=800m/s)

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

Табела нумеричких вредности сеизмичког
хазарда за повратни период од 475 година, по
параметру максималног хоризонаталног убрзања
PGA на основној стени (vs=800m/s)
Место
Полигон 1

Lat

Lon

25. април 2019. године

Табела епицентара земљотреса који се
налазе на предметној локацији
Год

М
ес

Да
н

Ча
с

Ми
н

Се
к

La
t

Lo
n

Дуби
на

M
w

1906

4

23

8

45

0

44,020

20,370

10

4,3

1922

1

6

5

53

26

44,014

20,397

9

4,4

1926

7

4

23

1

30

44,043

20,378

9

4,8

1927

5

15

2

58

48

44,100

20,500

14

5

1927

5

15

3

0

0

44,100

20,500

10

4,5

1927

5

15

3

28

48

44,070

20,480

10

4,5

1927

5

15

5

48

42

44,000

20,600

20

4,5

1927

5

15

8

28

30

44,100

20,570

10

4,5

1927

5

15

16

55

0

44,070

20,500

10

4,5

1927

5

15

17

22

12

44,070

20,520

10

4,5

1927

5

15

21

31

30

44,070

20,520

6

4,8

1927

5

17

17

38

12

44,100

20,400

25

5,2

1927

5

27

10

58

0

44,100

20,500

14

4,6

1927

6

13

6

3

0

44,070

20,620

6

4,7

1927

6

18

6

26

48

43,776

20,608

14

5

1927

6

18

9

37

0

43,800

20,600

17

4,6

1927

6

18

10

37

0

43,800

20,670

6

4,5

1927

7

8

12

21

54

43,800

20,600

13

4,5

1927

10

11

15

29

1

44,024

20,612

6

4,6

1927

10

24

7

33

6

44,000

20,500

14

4,8

1927

10

28

22

17

30

44,020

20,670

6

4,5

1927

11

2

0

45

48

44,000

20,400

12

4,8

1928

12

15

17

31

30

44,038

20,393

8

4,4

1931

10

12

16

58

12

44,006

20,660

8

4,3

1933

1

18

2

35

21

43,816

20,216

8

4,8

1937

2

25

9

27

44

43,904

20,622

12

4,6

1937

3

5

13

2

6

43,898

20,705

11

4,6

1955

6

28

7

14

7

44,007

20,557

9

4,6

1965

4

3

8

31

40

43,850

20,180

15

4,3

1968

3

15

22

56

37

43,720

20,480

6

4,3

PGA (g)
0.14-0.16
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1977

12

29

18

37

1

43,966

20,156

14

4,4

1981

12

23

12

16

43

44,094

20,609

13

4,3

1987

4

19

4

33

43

43,710

20,453

11

4,3

1987

7

11

23

9

20

43,715

20,471

14

4,9

1987

8

14

6

24

4

43,714

20,502

17

5,1

1987

8

15

11

34

58

43,723

20,460

12

4,3

1987

8

27

4

5

41

43,722

20,401

11

4,4

1990

10

20

13

31

41

43,831

20,284

12

4,3

2000

4

3

3

8

14

44,094

20,607

14

3,8

2007

4

23

14

11

32

43,870

20,250

7

3,8

2008

2

15

17

3

3

43,860

20,380

6

4,8

2010

11

4

21

9

5

43,760

20,620

3

4,3

2010

11

5

5

39

21

43,780

20,640

8

3,8

2.2.8. Услови за прикључење објеката на
комуналну инфраструктуру
2.2.8.1. Хидротехничка инфраструктура
Планирана
водоводна
мража
се
прикључује на постојећи цевовод пречника 110 мм
који се налази поред државног пута.
Сваки објекат се прикључује на јавну
водоводну
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 при
чему се канализационе цеви постављају испод
водоводних. На подручју плана је планирана
фекална канализација одговарајућег пречника.
Код сваког прикључка на уличну фекалну
канализацију предвидети ревизиони шахт. До
изградње фекалне канализације, отпадне воде се
могу прикупљати у водонепропусним септичким
јамама и то у оквиру зоне породичног становања
са окућницом .
Одвођење атмосферских вода са подручја
плана је планирано мрежом атмосферске
канализације. Атмосферске воде су усмерене
према реци Чемерници.
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2.2.8.2. Електроенергетска и ТТ
инфраструктура
Сви планирани објекти на простору плана
се прикључују на електроенергетску и ТТ мрежу
према важеђим техничким прописима и
стандардима као и према условима надлежних
предузећа.
Прикључење објеката на електроенер–
гетску мрежу решити изградњом прикључка који
се састоји од прикључног вода, кабловске
прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места
(ОММ). Прикључни вод изградити подземно или
надземно од постојеће или планиране мреже или
директно из трафо станице. Детаљније услове за
прикључење и изградњу прикључног вода и
положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС
Дистрибуција“
д.о.о.
Београд,
Огранак
Електродистрибуција Чачак.
Прикључак на ТК мрежу извести преко
типског прикључка на приступачном месту на
фасади објекта или у оквиру објекта. Детаљније
услове за прикључење прибавити од локалног
оператера.
Код реконструкције НН мреже и ТК мреже,
односно "превођења" надземне у подземну мрежу,
потребно је извршити и реконструкцију кућних
прикључака, коришћењем подземних водова и
КПК ормана, односно концентрационих 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 имовинско-правних
односа, тако да буду уклопљени у амбијент,
односно да буду неупадљиви како бојом, тако и
димензијама, као и да не угрожавају безбедност
пешака и других учесника у саобраћају и општу
безбедност грађана.
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 мернорегу–
лациони 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.
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2.2.9. Правила за изградњу површина јавне
намене – саобраћаjне 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 идејних пројеката и
пројеката за грађевинску дозволу могућа су
мања одступања трасе у смислу усклађивања са
постојећим стањем.
Наведени став не односи се на трасу
државног пута.
Државни пут I Б реда бр. 22/23
прилагодити рачунској брзини од 100км/х.
Све интервенције на државном путу морају
се ускладити са рангом пута, пројектним
елементима постојеће трасе и рачунском брзином
у складу са чланом 69. Закона о путевима („Сл. гл.
РС“, број 41/2018 и 95/2018) као и у складу са
Прилогом 1 уз Правилник о условима које са
аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног
пута („Сл. гласник РС“, број 50/2011) и то:
 У случају реконструкције Државног пута IБ
реда (проширење попречног профила у смислу
доградње коловоза и изградње тротоара) реконструкција се мора извршити у складу са
Прилогом 1 уз Правилник о условима које
са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи
јавног пута („Сл. гласник РС“, број 50/2011), 1. ТРАСА ВАНГРАДСКИХ ПУТЕВА,
Техничка
упутства
за
пројектовање
ванградских путева, као базни документ за
димензионисање и проверу геометријских
елемената
пута за објекте новоградње,
реконструкције и рехабилитације, користити
табелу 10 Граничне вредности пројектних
елемената.
Правила за изградњу раскрсница на државном
путу IБ реда бр. 22/23
1. На км 128+510.5 (ДП IБ реда бр. 22) - према
важећем Плану
- реконструкција у смислу формирања посебних
саобраћајних трака за лева и десна скретања са
државног пута са обавезним острвима за
каналисање саобраћајних токова.
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2. Од км 127+735.5 до км 128+004 (ДП IБ реда бр.
22) са леве стране у правцу раста стационаже) према важећем Плану, потврђивање постојеће
посебне саобраћајне уливно-изливне траке
ширине 3м за једносмерне прикључке постојећих
пословних садржаја.
3.Од км 128+633.5 (ДП IБ реда бр. 22) до км
129+687 предвиђена је потпуно нова сервисна
саобраћајница ширине 4.5м са леве стране у
правцу раста стационаже, раздвојена од коловоза
државног пута разделним острвом ширине 2м.
4. На км 129+800 (ДП IБ реда бр. 22), потврђује
се постојећа раскрсница са општинским путем
123-8 Станчићи- Доња Трепча-Горња ТрепчаЛуњевица и
предвиђа се, такође, њена
реконструкција у смислу формирања посебних
саобраћајних трака за лева и десна скретања са
државног пута, као и острвима за каналисање
саобраћајних токова.
Геометрија планираних раскрсница на
државном путу биће тачно дефинисана приликом
израде пројектно-техничке документације уз
претходно прибављене услове и сагласности од ЈП
Путеви Србије, у складу са важећом законском
регулативом.
На овим раскрсницама потребно је
остварити прописану дужину прегледности
имајући у виду просторне и урбанистичке
карактеристике окружења локације у складу са
Законом о путевима („Сл. гл. РС“, број 41/2018 и
95/2018)
уз пуно уважавање просторних и
урбанистичких карактеристика ширег окружења
саме локације у свему у складу са Правилником о
условима које са аспекта безбедности саобраћаја
морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, број
50/2011) и важећим стандардима. Потребно је
обезбедити пешачке и бициклистичке прелазе у
зони свих раскрсница, као и саобраћајне површине
за накупљање и кретање пешака.
Бициклистички и пешачки саобраћај на
деоници државног пута кроз насељено место води
се паралелно са основним правцем пута посебном
стазом и физички је одвојена од проточног дела
коловоза.
Ако су пешачка кретања интензивна, пре
свега ка пословној зони, на располагању су
решења као у градским условима (семафоризација
и осветљење раскрсница) или денивелацијом
изнад пута, тзв. пасарелом.
Задржава се катастарска парцела
државног пута у складу са ажурним стањем
према катастарском операту.
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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. Зато се мора обезбедити заштитни
појас и појас контролисане градње на основу члана
34.,35. и 36. Закона о путевима („Сл. гласник РС“,
број 41/2018 и 95/2018).
Овим планским документом одређена је
следећа ширина заштитног појаса јавног пута
(рачунајући од спољне ивице земљишног путног
појаса- регулације):
поред државног пута IБ реда бр 22/23,
ширина заштитног појаса - од 7 до 10м
поред секундарних саобраћајница ширина
заштитног појаса – од 5 до 10м.
Постојећи и будући корисници простора
могу се прикључити на државни пут
искључиво на
прикључцима који су
предвиђени планским решењем.
Услови за постављање исталација у
појасу Државних путева
На простору који је предмет овог плана
пролазе и саобраћајнице - јавни путеви који су у
надлежности Јавног предузећа ''Путеви Србије'' и
за које се полагање и изградња електроенергетске
и телекомуникацоне инфраструктуре мора вршити
на следећи начин и испуњавати следеће услове:
 У заштитном појасу јавног пута на основу
члана 33.став 2. Закона о путевима („Сл.
гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018), може се
градити, односно постављати телекомуникаци–
они и електроенергетски водови, инсталације и
постројења и сл., по предходно прибављеној
сагласности управљача јавног пута који садржи
саобраћајно-техничке услове.
 Инсталације се могу планирати на катастар–
ским парцелама које се воде као јавно добро
путеви-својина Републике Србије, и на којима
се ЈП „Путеви Србије'', Београд води као
корисник, или је ЈП „Путеви Србије'', Београд,
правни следбеник корисника.
Општи услови за постављање инсталација:
 Трасе планиране инсталације се морају
пројектно
усагласити
са
постојећим
инсталацијама поред и испод предметних
путева.
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Услови за укрштање инсталација са
предметним путем:
 Укрштања инсталација са путем може се
вршити искључиво механичким подбушива–
њем испод трупа пута, управно на пут, у
прописаној заштитној цеви.
 Заштитна цев мора бити постављена и
пројектована на целој дужини између крајњих
тачака попречног профила пута (изузетно
спољна ивица реконструисаног коловоза),
увећана за по 3м са сваке стране
 Минимална дубина предметних инсталација и
заштитних цеви од најниже горње коте
коловоза до горње коте заштитне цеви износи
1,35м.
Услови
за
паралелно
инсталација на предметном путу:

вођење

 Предметне
инсталације
морају
бити
постављене минимално 3м од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа
пута или спољне ивице путног канала за
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног
коловоза уколико се тиме не ремети режим
одводњавања коловоза, на ванградској деоници
пута.
 На местима где није могуће задовољити услове
из претходног става мора се испројектовати и
извести адекватна заштита трупа предметног
пута.
 На деоници државног пута IБ реда бр. 22/23 у
границама Измена и допуна дела плана –
насељено место са планираним тротоарима и
бициклистичким стазама дуж овог државног
пута, инсталације поставити на минимуму 1,2м1,5м од крајње тачке коловоза државног пута,
тј. испод тротоара-бициклистичке стазе.
Нивои укрштања:

- површински, без
светлосне контроле;

 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 мин 40 km/h;
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 Секундарне саобраћајнице пројектовати са
ширином коловоза минимум 5.5 m за
двосмерни саобраћај

односно 1ПМ по пословној јединици
уколико је њена површина мања од 70м2


 примењивати унутрашње радијусе кривина од
мин 6m (5.5m), где се обезбеђује проточност
саобраћаја због противпожарних услова;
 Реализацију нових саобраћајница унутар
блокова у случају да се ради о јавним
саобраћајницама изводити на основу
локацијских услова у складу са елементима
овог плана, а у случају да се ради о интерним
саобраћајницама могућа је разрада пројектом
препарцелације, којим ће се ближе просторно
дефинисати пружање трасе, регулациона
ширина и експлоатационо технички елементи
саобраћајнице.

 Регулациона ширина новопланираних улица и
улица које се дограђују, утврђена је у складу са
рангом саобраћајница и потребама смештаја
планиране саобраћајне и комуналне инфра–
структуре.

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.



Нивелета коловоза мора бити прилагођена
датом нивелационом решењу, постојећем
терену и изграђеном коловозу са којим се
повезује планирани коловоз.



Максимални подужни нагиб саобраћајница
примарне мреже може да буде до 8%. У случају
секундарних саобраћајница-приступних улица,
максимални нагиби иду до 12 % (14%),



Вертикална заобљења нивелете извести
зависно од ранга саобраћајнице, односно
рачунске брзине



Саобраћајнице пројектовати са једностраним
попречним нагибом од 2% (за коловоз у
правцу). За коловозе у кривини максимални
попречни нагиб је 6%. Све паркинге радити са
попречним нагибом 2%-4% према коловозу.



Оивичење коловоза радити од бетонских
ивичњака 18/24цм. На улазима у дворишта и на
прелазима оивичења радити од упуштених
(оборених) ивичњака и рампама прописаним за
хендикепирана лица.



Тротоаре радити са застором од бетонских
полигоналних плоча, бетона или неког другог
материјала по избору пројектанта.



Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази и
друге површине у оквиру улица, по којима се
крећу и лица са посебним потребама у простору
треба да су међусобно повезани и прилагођени
за неометано кретање. Нагиби не могу бити
већи од 5% (1:20), a изузетно 8,3% (1:12).
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и
пешачких стаза управно на правац кретања
износи 2%.

 Елементи попречног профила саобраћајница
унутар регулацине ширине нису обавезујући,
и могу се мењати кроз даљу разраду техничке
документације.
2.2.9.2. Правила изградње површина за
паркирање
Планирани садржаји - мешовита намена
и пословно-производни садржаји, своје потребе
за стационирањем возила ће решавати у оквиру
своје грађевинске парцеле, или као самосталан
објекат или на слободном делу парцеле.
Број места за паркирање путничких возила
одредити према нормативима:
Намена

1 паркинг место на:



Становање



Спортски објекти



пословање, администрација, услуга и сл:
1ПМ на 70 м2 корисног простора,

1 стан
10-14 гледалаца

производни, магацински и индустријски
објекат: 1 ПМ/на 200м2 корисног простора
и обавезно обезбедити простор за смештај
теретних возила.

Гараже објеката становања планирају се или
испод објекта у габариту, подземно изван габарита
објекта или надземно на грађевинској парцели ако
су испуњени сви остали услови.

Регулација:
 Регулационе линије са својим елементима за
обележавање представљају основне елементе за
дефинисање саобраћајне мреже. У оквиру
регулације дато је техничко решење трасе. На
овај начин је омогућено да се даљом разрадом
решења трасе, кроз техничку документацију,
унапреде поједина решења дата у плану, уз
обавезујући број планираних саобраћајних
трака.
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Приликом
планирања
и
пројектовања
површина и објеката јавне намене (тротоари и
пешачке стазе, пешачки прелази, стајалишта
јавног
превоза,
прилази
до
објеката
хоризонталне и вертикалне комуникације)
морају се обезбедити услови приступачности
особама са посебним потребама (деци, старим,
хендикепираним и инвалидним особама) у
складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл.
Гласник РС”, бр. 22/15), као и осталим важећим
прописима, нормативима и стандардима који
регулишу ову област.



Референтни код аеродрома се одређује
ради планирања и димензионисања аеродрома
Кодни
елемент
1
Кодни
број

Кодни
елемент
1
Референтна
дужина
полетно-

Распон
крила

Размак
спољних
ивица точкова
главног стајног
трапа ͣ

1

(2) < 800 m

A

(4) < 15

(5) < 4,5 m

2

800 ≤ (2) <
1.200 m

B

15 m ≤ (4)
< 24 m

4,5 m ≤ (5) < 6
m

3

1.200 ≤ (2)
< 1.800 m

C

24 m ≤ (4)
< 36 m

6 m ≤ (5) < 9 m

4

1.800 ≤ (2)

D

36 m ≤ (4)
< 52

9 m ≤ (5) < 14
m

E

52 m ≤ (4)
< 65 m

9 m ≤ (5) < 14
m

F

65 m ≤ (4)
< 80 m

14 m ≤ (5) < 16
m

Све елементе попречног профила који се
међусобно функционално разликују одвојити
одговарајућим елементима, као и поставити
одговарајућу
саобраћајну
сигнализацију
(хоризонтална и вертикална).

Обавезни садржаји аеродрома:

Препоручене су регулационе ширине за:

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).

Кодно
слово

слетне
стазе

Коловозну конструкцију за све саобраћајнице
срачунати на основу ранга саобраћајнице,
односно
претпостављеног
саобраћајног
оптерећења за период од 20 год. и геолошкогеомеханичког елабората из којег се види
носивост постељице природног терена.

 тротоаре и пешачке стазе.......................... 1,5-2м
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(а)

полетно-слетна стаза -

(б)

основна стаза, заштитна површина краја
полетно-слетне стазе (RESA) и стаза за
заустављање (stopway)

(в)

рулна стаза -

(г)

платформа -

(ђ)

претпоље

2.2.9.4. Правила градње аеродрома “Раван“

(е)

У складу са
Законом о ваздушном
саобраћају („Сл. гласник РС“ бе. 73/10, 57/11,
93/12, 45/15, 66/15 и др. закон) аеродром мора бити
пројектован и изграђен на начин који омогућава да
се полетање, слетање и кретање ваздухоплова, као
и пружање услуга земаљаског опслуживања
обавља безбедно и који омогућава испуњење
захтева у погледу обезбеђивања.

помоћна средства за визуелни прилаз, ознаке и
систем светлосног обележавања полетнослетнe стазe, рулних стаза и платформи, остала
визуелна средства и средства за вођење на
рулним стазама и платформама, укључујући и
позиције за чекање ваздухоплова и ознаке за
заустављање и место и врсту визуелног система
за чеоно паркирање;

(ж)

локацију тачке за проверу уређаја VOR на
аеродрому;

При реконструкцији постојећег објеката на
аеродрому морају да се примене архитектонски и
инфраструктурни захтеви усмерени на оптимално
спровођење мера обезбеђивања у међународном
цивилном ваздухопловству, у складу са
упутствима из Приручника за планирање
аеродрома (IСАО Документ број 9814),

Ширина полетно-слетне стазе
Ширина полетно-слетне стазе се одређује на
основу референтног кода аеродрома и не сме да
буде мања од вредности наведених у следећој
табели:
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Кодно слово
Кодни број

A

B

C

Е

D

F

1a

18 m

18 m 23 m

-

-

-

2a

23 m 23 m 30 m

-

-

-

3

30 m

30 m

45 m

4

-

-

30 m

-

-

45 m 45 m 45 m 60 m

ͣ

- ширина полетно-слетне стазе за
инструментални прецизан прилаз не сме да
износи мање од 30m за случај ако је кодни број
1 или 2
Кодни број
полетно-слетне стазе

Највећи дозвољени
уздужни нагиб
полетно-слетне стазе
износи:

1

2%

2

2%

3

1%

4

21%

Уздужни нагиб ни на једном делу полетнослетнe стазe не сме да износи више од:

Забрањено је упуштање непречишћених
или делимично пречишћених вода у фекалну
канализацију. Одвођење атмосферских вода на
предметној локацији решити одвођењем у реку
Чемерницу. Дубина укопавања код водоводне
мреже мора обезбедити мин.1,0 м слоја земље
изнад цеви, а код канализационе мреже мин. 0,8 м.
Хидротехничке инсталације постављати на
минималном прописаном растојању у односу на
осталу инфраструктуру.
2.2.10.2. Правила за изградњу
електроенергетске мреже
-

Код изградње нове електроенергетске мреже,
нисконапонску и средњенапонску електро–
енергетску мрежу (у овом случају 1 кV, 10 кV
и 35 кV) изводити као подземну, а у случају да
просторно-технички услови то не дозвољавају,
као надземну.

-

Подземна електроенергетска мрежа се планира
у тротоарима, или у зеленом појасу у оквиру
регулативе саобраћајнице, у складу са трасама
приказаним у графичком делу плана.

-

Полагање каблова у коловозу се планира у
уским улицама где нема просторних
могућности за полагање у тротоару или зеленој
површини. Уколико није могуће трасирати
каблове у оквиру регулације саобраћајнице,
каблове водити границом катастарских
парцела уз сагласност корисника парцела.

-

Подземна електроенергетска мрежа изводи се
кабловима намењеним за слободно полагање у
ров на минималној дубини од 0,8 м у свему
према техничким прописима за полагање
каблова у ров, водећи рачуна о минималним
растојањима и другим условима код
укрштања, приближавања и паралелног
вођења са осталом инфраструктуром. Ров не
сме да угрози стабилност саобраћајнице.

-

Испод асфалтираних површина и на другим
местима где може доћи до механичких
оштећења каблова користе се заштитне ПВЦ
цеви и кабловска канализација.

(а) 1,25 % за полетно-слетнe стазe са кодним
бројем 4, осим што у првој и последњој четвртини
дужине уздужни нагиб полетно-слетнe стазe не
сме да износи више од 0,8 %;
(б) 1,5 % за полетно-слетнe стазe са кодним бројем
3, осим што у првој и последњој четвртини дужине
полетно-слетне стазе за прецизан прилаз
категорије II или III, уздужни нагиб не сме да
износи више од 0,8 %;
(в) 2 % за полетно-слетнe стазe са кодним бројем 1
или 2.
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 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 изградњом фекалне
канализације. До изградње фекалне канализације,
отпадне
воде
се
могу
прикупљати
у
водонепропусним септичким јамама и то у оквиру
зоне породичног становања са окућницом..
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При постављању каблова у ров потребно је
остварити следећа минимална растојања са другим
објектима:
-

кабл 10 кV - кабл 10 кV, 0,1 м код паралелног
вођења, 0,3 м код укрштања;кабл - 10 кV - кабл
1 кV, 0,07 м код паралелног вођења, 0,3 м код
укрштања;

-

ел.ен. кабл – ТТ кабл, 0,5 м код паралелног
вођења, 0,3 м код укрштања за каблове напона
250 В према земљи, односно 0,5 м за каблове
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напона према земљи већег од 250 В; Ел.ен.
кабл се поставља испод ТТ кабла;
-

ел.ен. кабл – водоводна или канализациона
цев, 0,5 м код паралелног вођења, 0,4 м код
укрштања за каблове 10 кV, односно 0,3 м за
каблове 1 кV;

-

ел.ен. кабл – топловод, 0,7 м код паралелног
вођења, 0,6 м код укрштања;

-

ел.ен. кабл – гасовод, 0,6 м код паралелног
вођења, 0,3 м код укрштања;

напона, замена дотрајалих ННСКС или СНСКС
новим ННСКС, односно СНСКС истог напона,
замена дотрајалих надземних водова у виду АлЧе ужади новим СКС истог напонског нивоа,
све истом постојећом трасом, замена старих
водова новим већег пресека ради повећања
капацитета, ради смањења губитака, додавање
нових проводника или нових водова на
постојећим стубовима ради обезбеђења
резервног напајања у случајевима испада,
замена старих стубова новим бетонским, у
истој траси и сл.), који могу угозити
стабилност, сигурност и поузданост преноса
електричне енергије, или представљати
опасност по грађане и објекте, или у
случајевима кварова на мрежи, новом
надземном мрежом, истом постојећом трасом,
без додавања нових траса надземне мреже.

Уколико код паралелног вођења или
укрштања електроенергетских каблова са осталим
инфраструктурним објектима није могуће
остварити услове из претходног члана потребно је
применити следећу заштиту:
-

-

Код укрштања и паралелног вођења ел.ен.
кабла
са
ТТ
каблом
потребно
је
електроенергетски
кабл
провући
кроз
заштитну цев, али и тада треба остварити
минимално растојање од 0,3 м;

-

код реконструкције постојеће или изградње
нове мреже у виду нисконапонских (до 1 кВ) и
средњенапонских (од 1 кV до укључиво 35 кV)
самоносивих кабловских снопова, који
представљају скуп елемената за надземни
развод, који се састоји од упоришта и једног
или више система проводника у виду поуженог
снопа изолованих ужади око носећег ужета.

-

код реконструкције постојеће или изградње
нове мреже изведене нисконапонским (до 1 кV)
и средњенапонским (од 1 кV до укључиво 35
кV) надземним водовима у виду Ал-Че ужади,
који представљају скуп елемената за надземни
развод, који се састоји од упоришта и једног
или више система проводника у виду
појединачних Ал-Че проводника.
У оба случаја, описана претходним
ставовима, потребно је реализовати прописима
захтеване услове који се односе на сигурносну
висину и сигурносну удаљеност.

-

При приближавању надземних водова (код
изградње
или
реконструкције)
и
нисконапонских
и
средњенапонских
самоносивих снопова (код реконструкције)
разним објектима, односно преласку водова
преко објеката потребно је обезбедити да
сигурносна висина и сигурносна удаљеност
имају
вредности
према
одговарајућим
техничким правилницима.

-

Код укрштања и паралелног вођења ел.ен.
кабла са водоводном или канализационом цеви
потребно је електроенергетски кабл провући
кроз заштитну цев;
Надземна електроенергетска мрежа изводи се:

Реконструкцију
постојеће
надземне
електроенергетске мреже могуће је реализовати
заменом старе надземне мреже, само уколико се
ради о замени дотрајалих постојећих елемената
мреже (замена старих надземних водова новим
водовима истог напонског нивоа, нпр. замена
дотрајалих надземних водова новим истог
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Стубови СНСКС и ННСКС могу се
постављати уз саму ивицу путног појаса код
укрштања, односно на растојању од 2 м код
паралелног
вођења
са
општинским
и
некатегорисаним путем. У случају државног пута
II реда ово растојање и код укрштања и код
паралелног вођења мора бити једнако или веће од
висине стуба, а у случају државног пута I реда
растојање је 20 м код паралелног вођења, док
укрштање није дозвољено (изводи се подземним
водом).
-

Објекти трансформаторских станица, у оквиру
постојећег габарита, могу претрпети замену
постојеће опреме и каблова новом опремом и
кабловима већег капацитета.

-

Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV
може бити монтажни или зидани.

-

Трансформаторске станице 10/0,4 кV могу се
градити у оквиру објеката, на грађевинској
парцели или на јавној површини.

-

У оквиру блока ТС 10/0,4 кV може да се гради
као
приземни
објекат
или
стубна
трафостаница.

-

Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV
може бити монтажни или зидани.
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Растојања стубова стубних трафо-станица
10/0,4 кV од путева износи:
-

најмање 40 м од државног пута I реда,

-

најмање 20 м од државног пута II и

-

најмање висину стуба од општинског и
некатегорисаног пута,

-

рачунајући од спољне ивице земљишног
појаса.

објекат потребно је прибавити сагласност
власника-корисника станова или пословног
простора. За прислањање објекта за смештај
телекомуникационе опреме уз постојећи
објекат потребно је прибавити сагласност
власника-корисника станова или пословног
простора чији се прозорски отвори налазе на
страни зграде уз коју се поставља
телекомуникациони објекат.
-

На подручју дефинисаном границама овог
плана нова телекомуникациона мрежа
(транспортна, приступна, КДС и остала мрежа)
изводи се обавезно као подземна.

-

ТК мрежа ће се у потпуности градити као
подземно. ТК каблове полагати у предходно
изграђену кабловску ТК канализацију или у
ров самостално у једној цеви или заједно са
постојећим ТК водовима.

-

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.

-

Телекомуникациону кабловску
мрежу
полагати у уличним зеленим површинама
(удаљеност од високог растиња најмање 1.5
метара) поред саобраћајница на растојању не
мањем од 1 метра.од саобраћајница или у
тротоарима. Дубина полагања каблова не сме
бити мања од 1 метра.

-

Укрштање каблова са саобраћајницама мора
бити под правим углом постављањем ПВЦ
цеви кроз које се полажу каблови. При
паралелном вођењу са енергетским кабловима
најмање растојање мора бити 0.5м за каблове
напонског нивоа до 10kV и један метар за
каблове напонског нивоа преко 10kV. 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
укрштанју мора бити веђе 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

-

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

Растојање стуба стубне трафо-станице
10/0,4 кV од границе парцеле износи:
-

најмање висину стуба,

-

мање од висине стуба, уз сагласност власника
суседне парцеле.

-

Светиљке за јавно осветљење поставити на
расветне стубове одговарајуђе висине. Избор
светиљки и извора светла извести према
фотометријском прорачуну и захтеву која се
површина осветљава.
2.2.10.3. Правила за изградњу
телекомуникационе мреже
-

Целокупну ТК мрежу градити на основу
главних пројеката у складу са важећим
законским прописима.

-

Објекти АТЦ-а и других ТК уређаја, у оквиру
постојећег габарита, могу претрпети замену
постојеће телекомуникационе опреме и
каблова новом телекомуникационом опремом
и кабловима већег капацитета и уградњу КДС
опреме.

-

Објекти за смештај телекомуникационе
опреме у зонама свих намена могу се градити
у оквиру објеката и на грађевинској парцели.
Објекти за смештај телекомуникационе
опреме у оквиру објекта ће се градити на
основу пријаве радова, а објекти на
грађевинској парцели ће се градити на основу
одобрења за градњу.

-

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.

-

-

Надземни
објекат
за
смештај
телекомуникационе опреме може бити
монтажни или зидани.
За
постављање објеката
телекомуникационе опреме

за
смештај
у постојећи
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-

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.
Постављање испод коловоза се планира у
уским улицама где нема просторних
могућности за полагање у тротоару или зеленој
површини

-

Реконструкцију
постојеће
надземне
телекомуникационе
мреже
могуће
је
реализовати заменом старе надземне мреже
новом надземном мрежом, само уколико се
ради о замени постојећих елемената мреже
(замена старих надземних водова новим, нпр.
замена дотрајалих водова новим истог
капацитета, замена постојећих водова слабог
капацитета новим већег капацитета, замена
водова који припадају старим технологијама
новим водовима представницима нових
технологија, замена старих стубова новим
бетонским стубовима, у истој траси и сл.)
истом постојећом трасом, без додавања нових
траса надземне мреже.

-

Нови телекомуникациони надземни вод, којим
се врши замена постојећег вода мора бити у
виду самоносивог вода.

-

Телекомуникациони водови који припадају
мрежи једног телекомуникационог система
могу да се постављају и кроз заштитне цеви и
канализацију другог телекомуникационог
инфраструктурног система, уз сагласност
надлежног предузећа.

-

-

-

Подземни ТТ водови мреже мобилне
телефоније полажу се у ров одговарајућих
димензија
према
важећим
техничким
прописима за полагање ТТ каблова у ров.
Код приближавања, паралелног вођења и
укрштања ТТ каблова мреже мобилне
телефоније са осталим инфраструктурним и
другим објектима потребно је остварити
минималне размаке и друге услове у складу са
техничким прописима из ове области.
Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио
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и ТВ станица, антена, антенских стубова и
антенских носача у зонама малих густина
становања (индивидуални објекти) могу се
градити у оквиру објеката и на грађевинској
парцели.
-

Надземни објекат за смештај мобилне
телекомуникационе опреме и антенских
стубова са антенама поставља се на комплекс
максималне површине од 100 м2. Комплекс
мора бити ограђен и око њега нема заштитне
зоне. Удаљење антенског стуба од суседних
објеката и парцела мора бити веће или једнако
висини стуба са антеном. Удаљење може бити
и мање од наведеног, али не мање од половине
висине стуба са антеном. У том случају
потребно је прибавити сагласност власника
угроженог суседног објекта или парцеле, за
постављање предметног антенског стуба.

-

Приступни телекомуникациони водови за
повезивање мобилних централа и базних
радио-станица граде се подземно на подручју
овог плана.

2.2.10.4. Правила за изградњу термотехничке
инфраструктуре
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.
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, инфраструктрним и другим
објектима су према члану 4 став 2 дати у доњој
табели
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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 хемијскле
индустрије и технолошких флуида

0.2

0.6
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Минимална
хоризонтална
растојања
подземних гасовода од надземне електро мреже и
стубова далековода су чланом 5 Правилника дати
у следећој табели
Минимално растојање

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

-

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

-

5.0

3.0

Називни напон

при укрштању
(m)

при паралелном
вођењу (m)

1 kV ≥ U

1

1

1 kV < U ≤ 20 kV

2

2

20 kV < U ≤ 35 kV

5

10

35 kV < U

10

15

Минимално
хоризонтално
растојање
рачуна се од темеља стуба далековода, при чему се
не сме угрозити и стабилност стуба.
Приликом укрштања гасовод се по правилу
поставља изнад канализације. Уколико се мора
поставити испод, неопходно је применити додатне
мере ради спречавања евентуалног продора гаса у
канализацију.
Постављање регулационог сета у складу са
Правилником о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16
bar.

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

-

6.0

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

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

-

15.0

Гасовод се мора трасирати тако да:

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

-

Правила грађења гасоводне инфраструктуре

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

-

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

5.0

не угрожава постојеће или планиране објекте,
као и планиране намене коришћења
земљишта,

-

да се подземни простор и грађевинска
површина рационално користе,

-

да се поштују прописи који се односе на друге
инфраструктуре,

-

да се води рачуна о геолошким особинама тла,
подземним и питким водама.

10.0

15.0

Од гасовода до шахтова и канала

0.2

0.3

Од гасовода до високог зеленила

-

1.5

*растојање се мери од габарита резервоара

-

Уколико није могућа траса у оквиру
регулативе саобраћајнице, гасовод водити
границом катастарских парцела уз сагласност
корисника парцела.
Полагање гасовода
Гасовод се по правилу полаже испод
земље, без обзира на његову намену и притисак
гаса.
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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
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.)
За укрштање гасовода јавним путем
потребна је сагласност одговарајуће организације.
Када се гасовод поставља испод јавних путева и
када се укршта са јавним путевима ,исти мора бити
заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска
плоча или друга одговарајућа заштита).
При укрштању гасовода са јавним
путевима гасовод се по правилу води под углом од
90 о у односу на осу јавног пута. У колико то није
могуће извести, дозвољена су одступања до угла
од 60 о. Укрштање гасовода са јавним путем под
углом мањим од 60о може се дозволити само
изузетно уз документовано образложење.
Минимална дубина укопавања гасовода
при укрштању са јавним путевима или изузетно
при вођењу испод коловозне површине, мора се
одредити према дебљини коловозне конструкције
и саобраћајном оптерећењу, а да осигура заштитни
слој између коловозне конструкције и заштитне
цеви или горње површине бетонске плоче канала
дебљине 0.3-0.5 m (у складу са прописима и
условима јавних предузећа).
Дубина између горње површине коловоза и
горње површине заштитне цеви, плоче и др, не сме
бити мања од 1.0 m.
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2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату
Плана детаљне регулације

НАМЕНА

Укупна
површ
ина
кориш
ћења
(m2)

Инд
екс
зауз
етости

Спратн
ост

БРГП

ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПО
ДРУЧЈА
Пољопривредно
земљиште
УКУПНО ИЗВАН
ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА

817.229,00

/

/

/

817.229,00

/

/

/

ГРАЂЕВИНСКО

ПОДРУЧЈЕ

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Зоне
Стамбени
По+П+1
0,3
+Пк
породич
обј.
ног
станова
446.306,53
Економск
ња са
По+П+Т
0,3
и обј.
окућниц
ом
Зоне мешовите
По+П+2
767.002,22
0,4
+Пк
намене
Зоне пословноПо+ВП+
производних
532.761,78
0,4
2
функција
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
По+ВП+
Зона
аеродрома
168.838,
По+П+1
Зона
уређеног
32.597,8
//
//
спорта
и
0,3
Зона
комуналних
Пумпне
станице 191.975,
383,29 0,15
Саобраћајне
221.100,
2+Пк
+Пк
07
УКУПНО
зеленила
0
рекреације
87
функција
површине
00
ГРАЂЕВИНСКО
2.360.965,57
/
/
ПОДРУЧЈЕ
УКУПНО

3.178.194,57

/

/

401.675,88

133.891,96

1.227.203,55
639.314,14

101.302,84
//
172.778,28
2.676.166,66
2.676.166,66

У табели су дати максимални капацитети
који се теоретски могу остварити у оквиру
предметног простора, а у складу са опредељеним
површинама и задатим параметрима градње.
2.3. Спровођење плана детаљне регулације
План детаљне регулације представља основ за:
- Издавање локацијских услова
- Израду пројеката препарцелације и парцелације
- Израду геодетског елабората исправке граница
суседних парцела и спајање суседних парцела
истог власника
Овим Планом није предвиђена израда
урбанистичких пројеката, ни урбанистичкоархитектонских конкурса.
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3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај план ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
126.
На основу члана 146. став 1. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
бр. 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, 145/14 и 83/18) и члана 63.
став 1. тачка 7. Статута града Чачка ("Службени
лист града Чачка " бр. 3/08, 8/13, 22/13, 15/15, 26/16
и 11/18),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНИМ ОБЈЕКТИМА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се врсте,
поступак, услови и начин постављања, коришћења
и уклањања привремених објеката на територији
града Чачка (у даљем тексту: Град).
Привремени објекти, у смислу ове одлуке
су: мањи монтажни објекти привременог
карактера, као и други слични објекти
привременог карактера, који се постављају на
јавним и другим површинама, на територији града
Чачка.
Члан 2.
Мањи монтажни објекат привременог
карактера (у даљем тексту: мањи монтажни
објекат), у смислу ове одлуке, је: киоск, башта
угоститељског објекта, билборд, рекламни пано,
рекламна ознака, пано за лепљење умрлица, пулт тезга за излагање и продају робе испред продајног
објекта, пулт - тезга за продају робе и други
покретни мобилијар, расхладни уређај, апарат за
забаву или припрему хране, објекат за забаву,
спортски или рекреациони објекат који се
привремено поставља на површинама из члана 3.
ове oдлуке, до привођења планираној намени,
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истека рока коришћења земљишта или наступања
других околности, а најдуже до пет година.
Други слични објекти привременог
карактера, у смислу ове одлуке, су: надстрешница
за склањање људи у јавном превозу, балон хала
спортске намене, објекат за депоновање и
сепарацију речних агрегата и ограда за обезбеђење
сигурности и ограђивање градилишта, скела и
други објекти у функцији градилишта.
Члан 3.
Привремени објекти се могу постављати на
јавним и другим површинама.
Јавне површине су, у смислу ове одлуке,
површине утврђене планским документом које су
доступне свим корисницима под једнаким
условима, као и површине које нису утврђене
планским документом, али се користе као јавне
површине доступне свим корисницима под
једнаким условима и то:
- јавне саобраћајне површине (пут, улица, пешачка
зона и слично);
- тргови;
- јавне зелене површине и
- јавне површине блока (парковски уређене
површине и саобраћајне површине).
Друге површине, у смислу става 1. овог
члана, су:
- слободне површине комплекса - грађевинске
парцеле објеката јавне намене,
- слободне површине грађевинске
објеката намењене јавном коришћењу;

парцеле

- отворени делови објекта намењени пешацима
(колонаде, пасажи) и
- неизграђено грађевинско земљиште до привође–
ња намени у складу са планским документом.
Јавне зелене површине су, у смислу ове
одлуке, простори на територији града одређени
планским документом за подизање јавних зелених
површина, као и други простори који се користе
као јавне зелене површине, и то: паркови, спомен
паркови, зелене површине са скверовима, зелене
површине дуж и у оквиру улице (улични
травњаци, дрвореди, зелене траке, живе ограде,
разделне и заштитне траке и појасеви), травњаци,
дрвореди и други засади, зелене површине дуж
уређених обала река, кејова и других водених
површина,
рекреативне површине, зелене
површине унутар и између отворених стамбених
блокова (блоковско зеленило), неуређене јавне
зелене површине под парложном травом и друго.
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Привремени објекти, у смислу става 2. овог
члана, могу се изузетно постављати на јавним
зеленим површинама на којима се окупља већи
број грађана (јавна купалишта, паркови и сл.) ради
задовољења потреба ових корисника, на начин и
под условима одређеним Програмом постављања
мањих
монтажних
објеката
привременог
карактера и то тако да се не умањују и не оштећују
постојеће зелене површине.
Привремене објекте могу постављати
правна
лица,
предузетници
и
носиоци
регистрованих пољопривредних газдинстава.
Ограду за обезбеђење сигурности и
ограђивање градилишта, скелу и друге објекте у
функцији градилишта могу постављати и физичка
лица као инвеститори.
II. MAЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
Киоск
Члан 4.
Киоск је типски објекат за пружање услуга
(трговинских,
угоститељских,
занатских,
комуналних и др.) који се поставља у већ
изграђеном финалном облику, а по потреби се
може демонтирати и преместити, површине до
10,5 m2.
Решење о одобрењу постављања киоска
издаје се на рок од пет година.
Баште угоститељских објеката
Члан 5.
Башта угоститељског објекта (летња и
зимска башта) је монтажно-демонтажни објекат,
отвореног или затвореног типа у функцији
угоститељске делатности која се обавља у том
објекту, у току целе године.
Башта се не може поставити у функцији
угоститељске делатности која се обавља у киоску
или другом угоститељском објекту са шалтерским
услуживањем.
Башта се не може постављати на јавним
зеленим површинама, изузев на простору јавног
купалишта (плаже) на Западној Морави код бране
у спортско рекреационом центру у Чачку.
Члан 6.
Баште на тротоарима постављају се тако
да:
- ширина тротоара намењена за кретање пешака
буде најмање 1,6m;
- ширина тротоара код улица са високим
интезитетом кретања пешака буде најмање 2,5m;
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- површина намењена кретању пешака код башта
дужих од 6,0m и оних које су постављене у
непосредној близини стајалишта јавног градског
превоза, пешачког прелаза и раскрснице, буде
широка најмање 2,0m;
- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза
најмање 30cm, а зимске баште 90 cм;
- висина слемена, односно венца баште буде
максимално 3,5m од коте терена.
Члан 7.
Баште у пешачким зонама и на трговима
постављају се тако да површине за кретање пешака
буду широке најмање 3,0m, а за пролаз
ватрогасног возила најмање 3,5m.
Баште у Улици Градско шеталиште,
постављају се дуж улице, централним делом, ради
формирања коридора за пролаз доставних,
ватрогасних, возила хитне помоћи и др., као и за
несметано кретање пешака,
наспрам или у
непосредној близини угоститељског објекта, и то
на подесту од дрвета или легуре метала висине до
0,16m.
Члан 8.
Баште се не могу постављати на следећим
јавним површинама:
- у зони раскрснице, уколико ометају прегледност
раскрснице;
- у ширини пешачких прелаза и удаљености мањој
од 2,0m од пешачког прелаза;
- на стајалиштима јавног градског превоза;
- у ширини колског и пешачког улаза у зграду или
двориште;
- на траси противпожарног пута;
- на обележеним паркинг местима (на коловозу
или делу коловоза обележеном за паркирање).
Члан 9.
Баште се могу постављати на површини
испред, бочно или у залеђу угоститељског објекта
и по правилу у дужини угоститељског објекта.
Уколико се башта не поставља непосредно
уз угоститељски објекат, потребно је оставити
пролаз за кретање пешака између угоститељског
објекта и баште у ширини прописаној у складу са
чланом 6.
Баште се постављају тако да дужина баште
буде у дужини угоститељског објекта.
Изузетно, дужина баштe може прелазити
дужину угоститељског објекта, под условом да
постоји сагласност корисника стамбеног или
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пословног простора испред којег се башта
поставља, осим баште у Улици Градско
шеталиште, које се постављају дуж улице,
централним делом.
Члан 10.
Забрањено је постављање звучника и
појачала ради извођења музичког или другог
програма, као и постављање извора светлости
којима се стварају додатни светлосни ефекти
(поигравање са разнобојним светлима, укрштање
разнобојних светлосних снопова ради забаве,
ласерски лајт шоу, светлеће рекламе и слично) у
баштама угоститељских објеката.
Члан 11.
Елементи баште не смеју бити фиксирани
за јавну површину завртњима, анкеровањем или на
неки други начин.
Димензије и тежина елемената баште, као
и њихова међусобна веза морају бити такви да
омогућавају брзу монтажу, демонтажу и
уклањање.
Сви елементи баште морају бити
постављени унутар одобрене основе и волумена
баште.
Члан 12.
Летња башта се поставља у периоду од 15.
фебруара до 15. новембра текуће године.
Летњу башту чине подест, столови,
столице,
сунцобрани,
односно
тенде
и
одговарајући
лако
покретни
монтажнодемонтажни елементи.
Елементи летње баште из става 2. овог
члана, урачунавају се у укупну површину коју
заузима летња башта.
У оквиру летње баште може се:
1) поставити подест од дрвета или легуре метала
висине до 0,16m за који се могу фиксирати
сунцобрани, односно тенде;
2) поставити монтажно-демонтажна ограда висине
0,80m изграђена од дрвета или метала и
жардињере са украсним биљкама;
3) поставити сунцобране, односно тенде.
4) поставити расхладна витрина, под условом да се
не користи као посебно продајно место.
Мини бар је врста летње баште која се
поставља у функцији угоститељског објекта, уз
објекат, и заузима највише 1,6m од спољног зида
пословног објекта, при чему се мора обезбедити
слободан простор за кретање пешака ширине
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најмање 1,6m. Мини бар чине барске столице,
барски столови, односно пулт и сунцобрани.
Плажни бар је врста летње баште, коју
може поставити правно лице и предузетник
регистрован
за
обављање
угоститељске
делатности на јавном купалишту на Западној
Морави код бране у спортско - рекреационом
центру у Чачку.
Плажни бар је уређен простор који се
формира постављањем столова, столица, лежаљки,
сунцобрана или тенди и покретне опреме потребне
за услуге точења пића (шанк, судопера, резервоар
за пријем отпадних вода из судопере и слично) и
расхладних витрина, под условом да се не користе
као посебно продајно место, покретних WC кабина
и сл.
Покретни угоститељски објекти могу се
постављати на јавном купалишту на Западној
Морави код бране у спортско - рекреационом
центру у Чачку, под условима и на начин
прописаним за плажне барове.
Члан 13.
Зимска башта се поставља у периоду од 15.
новембра текуће године до 15. фебруара наредне
године.
Зимска башта је монтажно-демонтажни
објекат
дрвене,
металне
односно
ПВЦ
конструкције,
затворена
са
провидним
материјалом, која се архитектонски мора уклопити
у амбијентално, естетеско и урбанистичко
окружење.
Елементи зимске баште из става 2. овог
члана, урачунавају се у укупну површину коју
заузима зимска башта.
Билборди
Члан 14.
Билборди су монтажне конструкције које
се постављају на територији града и намењени су
за обављање делатности рекламирања и јавног
оглашавања.
Билборди се могу осветљавати на начин
којим се не ремети безбедно одвијање саобраћаја и
кретање пешака, при чему расветна тела морају
бити исправна, а прикази без оштећења.
Решење о одобрењу постављања билборда
издаје се на рок од пет година.
Рекламни панои
Члан 15.
Рекламни панои су мањи монтажни
објекти на којима се врши рекламирање одређене
делатности, производа и слично.
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Рекламни панои су панои фиксирани за
јавну површину.

Пулт-тезга за излагање и продају робе испред
продајног објекта

Рекламни панои се могу постављати и на
стубовима и објектима инфраструктуре.

Члан 17.

Рекламни панои се могу постављати на
начин којим се не ремети безбедно одвијање
саобраћаја и кретање пешака.
Решење
о
одобрењу
постављања
рекламних паноа издаје се на рок од пет година.
Рекламни „А“ панои, рекламне ознаке и
панои за лепљење умрлица
Члан 16.
Рекламни „А“ пано је двострани или
једнострани мањи монтажни објекат који није
фиксиран за јавну површину, максималне ширине
0,6м и максималне висине 1,0м, којим се врши
рекламирање делатности и производа пословног
објекта испред кога се поставља.
Рекламни „А“ панои се постављају тако да
ширина тротоара која остаје намењена за кретање
пешака буде најмање 1,6m.
Није дозвољено постављање рекламних
„А“ паноа у екстра зони одређеној градском
одлуком којом је прописана висина и начин
утврђивања и наплате накнаде за коришћење
јавних површина.

Пулт-тезга за излагање и продају робе
испред
продајног
објекта
је
монтажна
конструкција постављена уз пословни објекат за
продају робе из пословног објекта.
Пулт-тезга може да заузме највише један
метар од спољног зида пословног објекта из става
1. овог члана, а у дужини уличног фронта објекта,
при чему се мора обезбедити слободан простор за
кретање пешака, ширине најмање 1,6m.
Продаја производа у објектима из става 1.
овог члана, може се обављати током целе године,
с тим што се решење може издати на максимално
годину дана.
Није дозвољено постављање пулт тезги за
излагање и продају робе испред продајног објекта
у екстра зони одређеној градском одлуком којом је
прописана висина и начин утврђивања и наплате
накнаде за коришћење јавних површина.
Решење о одобрењу постављања пулттезге за излагање и продају робе испред продајног
објекта издаје се на рок од годину дана.
Пулт-тезга за продају робе
Члан 18.

Рекламне ознаке су: фирма, плакат,
налепница, електронски дисплеј, светлећа слова,
ласерски приказ, мурал, односно транспарент и
други рекламни натписи и сл.

Пулт-тезга за продају робе је самостални,
типски, отворени, лако покретни објекат за
излагање и продају робе, чија бруто површина не
може бити већа од 2,0m2.

Рекламне ознаке се могу постављати на
стубовима, крововома и калканским зидовима
објекта, односно зидовима без отвора, између
објеката, оградама и другим сличним објектима.

Продаја производа домаће радиности и
старих заната, сувенира, цвећа, јелки, накита и
празничних украса на објектима из става 1. овог
члана може се обављати за време следећих
празника: Нова година, Божић, Православна нова
година, Дан жена и Васкрс, најдуже укупно седам
дана пре и за време празника, искључиво на
типским тезгама у Скадарској улици. Продаја
цвећа на објектима из члана 1. овог члана може се
обављати и на Градском тргу. Изузетно, продаја
наведених производа за време новогодишњих
празника (Нова година, Божић, Православна нова
година) може се обављати и у периоду од 25.
децембра текуће до 13. јануара наредне године.
Продаја наведене робе на објектима из става 1.
овог члана може се обављати и за време
одржавања вашара, сајмова, изложби и
традиционалних манифестација у Мрчајевцима,
Прислоници и другим местима.

Није дозвољено постављање рекламних
ознака на стубовима преко улица (ПВЦ
транспаренти), као ни на стубовима и објектима
инфраструктуре.
Рекламне ознаке могу се постављати на
фасадама пословних зграда, као и на фасадама
пословног простора у приземљу стамбено пословне зграде, тако да се не наруши
амбијентална, естетска и урбанистичка целина
окружења.
Паное за лепљење умрлица поставља јавно
предузеће које управља грађевинским земљиштем
на јавним површинама у складу са Програмом
постављања мањих монтажних објеката.
Решење
о
одобрењу
постављања
рекламних „А“ паноа, рекламних ознака и паноа за
лепљење умрлица издаје се на рок од пет година.

Изузетно, промо пулт и други објекти,
уређаји и опрема који се постављају приликом
одржавања
презентација
делатности
или
производа, непрофитних манифестација и
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приредби хуманитарног, едукативног, музичког,
спортског или политичког карактера, односно
манифестација у циљу неговања културе и
културног наслеђа или снимања рекламних
спотова, могу се постављати у току целе године,
најдуже седам дана, на Градском тргу или другим
локацијама. На промо пулту или другим
објектима, уређајима и опреми који се постављају
приликом одржавања наведених манифестација не
може се вршити продаја производа.

Расхладни
уређаји
за
продају
индустријског сладоледа и кремова могу се
постављати независно од пословног објекта на
јавној површини под условом да га чини једна
расхладна комора максималне површине до 1,5 m2.

На Градском тргу у Чачку или у Скадарској
улици надлежни орган може одобрити искључиво
регистрованим удружењима пчелара највише два
пута у току календарске године промоцију и
продају меда и пчеларских производа, на типским
пулт - тезгама.

Члан 20.

На Градском тргу се могу постављати
возила као пратећи мобилијар објеката из
претходног става, осим возила преко 5t носивости.
Градско веће града Чачка одредиће тип
пулт - тезге за продају робе и надлежну јавну
службу чији је оснивач град Чачак која ће
извршити набавку и постављање типских тезги за
продају робе, на предлог Градоначелника града
Чачка.
Трговац који врши продају робе на пулту тезги за продају робе дужан је да на пулту - тезги
има видно истакнуто пословно име, односно назив
или скраћено пословно име, радно време и цене
производа, у складу са важећим прописима о
трговини.
Расхладни уређаји
Члан 19.
Уз објекат у коме се продају прехрамбени
производи могу се поставити највише два
расхладна уређаја за продају освежавајућих
напитака, површине до 1,0 m2 и један расхладни
уређај за продају индустријског сладоледа
максималне површине до 1,50 m2 , уколико је
дужина уличног фронта објекта до 6 m, а ако је
преко 6 m, може се поставити један расхладни
уређај више.
Расхладни уређаји испред продајног
објекта могу да заузму највише два метра од
спољног зида пословног објекта из става 1. овог
члана, а у дужини уличног фронта објекта, при
чему се мора обезбедити слободан простор за
кретање пешака, ширине најмање 1,6 m.
Није дозвољено постављање расхладних
уређаја испред киоска и других мањих монтажних
објеката привременог карактера који су
постављени без важећег решења о одобрењу
постављања објекта.

Решење
о
одобрењу
постављања
расхладних уређаја издаје се на рок од годину
дана.
Апарат за забаву или припрему хране
Апарати за забаву су лако покретни,
преносиви монтажни објекти који су намењени за
забаву деце.
Апарати за забаву могу бити статични и
покретни.
Статични апарати за забаву (дечије
клацкалице-играчке, витрине са играчкама и сл.)
су апарати чија бруто површина не може бити већа
од 2,0m2, а активирају се убацивањем жетона.
Покретни апарати за забаву су: дечији
аутићи, коњићи, разне играчке и сл.
Простор максималне површине до 100m2
по коме се аутићи или други покретни апарати
крећу, мора се обележити монтажно демонтажном
оградом, ради безбедности корисника и
пролазника.
Апарати за припрему и продају хране су
типски, лако покретни, преносиви објекти
монтажне конструкције који не мењају локацију,
намењени за припрему и продају сладоледа на
точење, кокица, крофница, кестења, кукуруза,
кикирикија и сличног, чија бруто површина са
кућиштем апарата и манипулативним простором
не може бити већа од 2,0 m2.
Aпарати за припрему и продају сладоледа
постављају се искључиво на јавној површини
испред угоститељских објеката.
Подносилац
захтева за издавање одобрења за постављање
наведеног апарата мора имати закључен уговор са
власником или закупцем угоститељског објекта о
коришћењу санитарних просторија у објекту
испред кога се апарат поставља.
Решење о одобрењу постављања апарата за
забаву или апарата за припрему и продају хране
или сладоледа издаје се на рок од годину дана.
Објекат за забаву
Члан 21.
Објекти за забаву су забавни парк, циркус,
апарати за забаву који чине један или више
различитих објеката основне намене (вртешке,
возићи, аутићи и сл, циркуска шатра, клизалиште,
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вештачка стена и сл.) са помоћним објектима
(благајна, објекти за смештај особља, држање
животиња и сл.), који се постављају у финалном
облику или склапају од готових елемената и
користе се сезонски или у току целе године.
Решењем се одобрава постављање објеката
за забаву на површинама наведеним у члану 3. ове
одлуке на рок који подносилац захтева наведе у
захтеву, а најдуже на рок од годину дана.
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објекту који се поставља и локацији (простору) на
коме се мањи монтажни објекат поставља, као и да
уз захтев приложи прописане доказе.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу
за постављање мањег монтажног објекта подносе
се следећи докази:

Члан 22.

- за постављање сваког објекта: копија
катастарског плана и препис листа непокретности
за катастарску парцелу на којој се објекат
поставља, односно за непокретност поред које се
поставља и извод из Регистра привредних
субјеката, не старији од десет дана, односно
потврда о упису у Регистар пољопривредних
газдинстава, за текућу годину за подносиоца
захтева, или потписана изјава подносиоца захтева
да је сагласан да надлежни орган управе може по
службеној дужности вршити увид, прибављати и
обрађивати све податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција код овог или других
органа, а који су неопходни за одлучивање;

Спортски објекат је отворени објекат
спортске намене, спортски терен
и слично
(клизалиште, спортски терени за кошарку,
одбојку, скејт, боћање и сл.) који се формира од
готових елемената, који осим терена може имати
монтажно - демонтажну ограду и клупе-трибине,
а изузетно може имати помоћне затворене
монтажне објекте (благајна, смештај реквизита и
сл.), а користи се сезонски или у току целе године.

- за постављање киоска, билборда или рекламних
паноа: решење Градског већа града Чачка о додели
на коришћење јавне површине за постављање
мањег монтажног објекта, уговор о коришћењу
јавне површине, закључен са ЈП „Градац“ Чачак,
идејни пројекат израђен у складу са прописима о
планирању и изградњи објеката и одредбама ове
одлуке или проспект произвођача са потребном
техничком документацијом;

Oбјекат намењен за изнајмљивање
спортских и рекреативних бицикала и реквизита за
спорт и рекреацију je зaтворени, односно
зaтворено - отворени монтажно-демонтажни
објекат (благајна, смештај спортских и
рекреативних бицикала и реквизита и сл.).

- за постављање плажних барова: решење Градског
већа града Чачка о додели на коришћење јавне
површине за постављање мањег монтажног
објекта, уговор о коришћењу јавне површине,
закључен са ЈП „Градац“ Чачак и идејнo решење
израђено у складу са прописима о планирању и
изградњи и одредбама ове одлуке;

Лице коме је издато одобрење за
постављање објекта за забаву дужно је да све
објекте, машине, апарате и уређаје постави у
складу са важећим прописима и стандардима, да за
машине, апарате и уређаје поседује одговарајуће
атесте и потврде о њиховој безбедности, као и да у
току њихове употребе обезбеди надзор
одговарајућег стручног лица.
Спортски и рекреативни објекат

Решење
о
одобрењу
постављања
спортских и рекреативних објеката може се издати
граду Чачку или јавном предузећу, односно
установи чији је оснивач град Чачак, на рок од пет
година.
III. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

- за постављање летње баште угоститељског
објекта: доказ да је подносилац захтева власник
или закупац пословног простора испред кога се
поставља летња башта и идејнo решење израђено
у складу са прописима о планирању и изградњи и
одредбама ове одлуке, са подацима о дужини и
површини постојећег угоститељског објекта;

Постављање мањег монтажног објекта на
површинама из члана 3. ове одлуке решењем
одобрава организациона јединица градске управе
града Чачка надлежна за послове урбанизма (у
даљем тексту: надлежни орган управе).

- за постављање зимске баште угоститељског
објекта: доказ да је подносилац захтева власник
или закупац пословног простора испред кога се
поставља зимска башта и идејни пројекат израђен
у складу са прописима о планирању и изградњи и
одредбама ове одлуке, са подацима о дужини и
површини постојећег угоститељског објекта;

Подносилац захтева за издавање решења о
одобрењу постављања мањег монтажног објекта
дужан је да у захтеву наведе потпуне и тачне
податке о подносиоцу захтева наведене у члану 24.
став 1. алинеја 1. ове одлуке, мањем монтажном

- за постављање промо пулта и других објеката,
уређаја и опреме који се постављају приликом
одржавања јавних манифестација: фотокопија
потпуне и благовремене пријаве јавног скупа са
свим прилозима и доказом да је пријава

Члан 23.
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благовремено предата Министарству унутрашњих
послова, организациона јединица у Чачку, у
складу са важећим прописима о јавном окупљању;
- за постављање рекламних ознака: уговор
закључен са власником објекта о коришћењу
објекта, за вишепородичне стамбене зграде уговор
са стамбеном заједницом, за пословне зграде
оверена сагласност власника посебног дела зграде
и фотографија са тачном позицијом и димензијама
објекта или идејни пројекат рекламне ознаке;
- за постављање пулт - тезге за излагање и продају
робе или расхладног уређаја испред продајног
објекта: доказ да је подносилац захтева власник
или закупац пословног простора испред кога се
поставља пулт - тезга или расхладни уређај;
- за постављање апарата за припрему и продају
хране или сладоледа на јавним површинама као
самосталних објеката: решење Градског већа града
Чачка о додели на коришћење јавне површине за
постављање мањег монтажног објекта, уговор о
коришћењу јавне површине, закључен са ЈП
„Градац“ Чачак и фотографија апарата са тачном
позицијом и димензијама мањег монтажног
објекта, а за постављање апарата за припрему и
продају сладоледа и уговор са власником или
закупцем угоститељског објекта о коришћењу
санитарних просторија у објекту испред кога се
апарат поставља;
- за постављање апарата за забаву: решење
Градског већа града Чачка о додели на коришћење
јавне површине за постављање мањег монтажног
објекта, уговор о коришћењу јавне површине,
закључен са ЈП „Градац“ Чачак и фотографија
апарата са тачном позицијом и димензијама мањег
монтажног објекта;
- за постављање спортских и рекреационих
објеката: идејни пројекат израђен у складу са
прописима о планирању и изградњи објеката и
одредбама ове одлуке.
Подносилац захтева за постављање мањег
монтажног објекта на грађевинском земљишту
које није у јавној својини Града дужан је да уз
захтев достави доказ да је једини власник или
закупац грађевинског земљишта на коме се
поставља мањи монтажни објекат или оверену
писану сагласност лица које је власник или
корисник наведеног грађевинског земљишта.
Оверену писану сагласност за постављање
мањег монтажног објекта на катастарским
парцелама на којима је изграђена вишепородична
стамбена, стамбено - пословна зграда или
пословна зграда, на којима није одређено
земљиште за редовну употребу објекта, издаје
стамбена заједница на основу одлуке скупштине
стамбене заједнице донете у складу са законом
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којим је прописано становање и одржавање зграда,
односно правно лице које управља пословном
зградом у складу са одредбама истог закона.
Сагласност мора садржати означење правног лица
које даје сагласност, број и датум одлуке органа
правног лица да се сагласност изда, датум
одржавања седнице органа управљања правног
лица на којој је одлука донета, број катастарске
парцеле, катастарску општину, димензије,
површину и тачну локацију простора на коме се
поставља објекат, означење временског периода за
који се даје сагласност и друго. Потпис на овој
сагласности мора бити оверен код надлежног
јавног бележника.
Ако се мањи монтажни објекат поставља
на катастарској парцели на којој је изграђено више
вишепородичних
стамбених,
стамбено
пословних или пословних зграда, на којима није
одређено земљиште за редовну употребу објекта,
подносилац захтева дужан је да достави
сагласност стамбене заједнице испред чије зграде
се објекат поставља, на основу одлуке скупштине
стамбене заједнице донете у складу са законом
којим је прописано становање и одржавање зграда,
односно правног лица које управља пословном
зградом у складу са одредбама истог закона.
Закуп грађевинског земљишта које служи
за редовну употребу стамбене или пословне зграде
доказује се достављањем уговора о закупу
закљученог са стамбеном заједницом, односно
правним лицем које управља пословном зградом,
у складу са законом којим је прописано становање
и одржавање зграда.
Захтев за издавање решења о одобрењу
постављања летње баште угоститељског објекта
не може се поднети за период краћи од пет месеци
у току једне календарске године, а за постављање
зимске баште за период краћи од три месеца у
текућој и наредној календарској години.
Надлежни орган управе решењем ће
одбацити захтев који не садржи потпуне и тачне
податке о подносиоцу захтева или ако уз захтев
нису достављени прописани докази.
Надлежни орган управе решењем ће
одбити захтев ако је у поступку утврђено да нису
испуњени прописани услови за издавање траженог
решења.
Члан 24.
Одобрење из члана 23. ове одлуке садржи:
- податке о подносиоцу захтева (за правна лица:
пословно име, адресу седишта правног лица,
порески идентификациони број, матични број
правног лица, текући рачун; за предузетнике:
пословно име, адресу седишта, порески
идентификациони број, матични број, текући
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рачун; за физичка лица: порески идентификациони
број, јединствени матични број грађана, текући
рачун, адресу становања);
- ближе описану локацију с позивом на број
катастарске парцеле на којој ће се делатност
обављати, димензије и површину простора која је
одобрена за коришћење (изражену у m²) и зону у
којој се налази простор одобрен за коришћење,
- тип, величину и намену објекта;
- начин постављања и рок постављања објекта,
односно коришћења јавне површине;
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Уколико Програм садржи локације за
постављање објеката које се налазе у заштићеном
природном или културном добру, пре доношења
Програма прибавља се сагласност управљача тог
јавног добра и министарства надлежног за послове
просторног планирања и урбанизма.
Члан 26.
Програм постављања мањих монтажних
објеката садржи текстуални део и графичке
прилоге.
Текстуални део садржи:

- начин одржавања простора;

- описе локације, димензије и њихове површине;

- обавезу уклањања након истека рока;

- величину, намену и /или тип монтажних објеката;

- обавезу инвеститора да уклони мањи монтажни
објекат са локације о свом трошку без права на
надокнаду и обезбеђивање друге локације, у
случају привођења земљишта намени по
урбанистичком плану или у случају наступања
других околности због којих се предметна
локација мора преуредити или истеком рока
утврђеног уговором о давању земљишта на
коришћење, односно истеком пет година од дана
закључења уговора о коришћењу јавне површине;

- основне карактеристике материјала за изградњу
и спољни изглед објекта.

Саставни део одобрења је:
- извод из програма постављања мањих монтажних
објеката;
- идејно решење објекта, уколико је подносилац
захтева био дужан да га достави уз захтев;
- идејни пројекат објекта, уколико је подносилац
захтева био дужан да га достави уз захтев.
Против решења којим се одобрава
постављање мањег монтажног објекта или се
захтев одбија или одбацује, може се изјавити
жалба Градском већу града Чачка, у року од осам
дана од дана достављања.
IV. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
Члан 25.
Мањи монтажни објекти из члана 2. ове
одлуке постављају се на основу Програма
постављања
мањих
монтажних
објеката
привременог карактера (у даљем тексту: Програм).
Програм доноси Градско веће града Чачка,
на предлог надлежног органа управе, а израђује га
ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК.
Програм постављања мањих монтажних
објеката из става 1. овог члана доноси се за период
од пет година и у том периоду може се мењати
највише једном, по истеку две године од дана
доношења.

Графички део садржи графички приказ
локације, потребне графичке прилоге и друге
податке од значаја за припремање техничке
документације.
ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да,
приликом израде Програма, утврди да ли је могуће
поставити мањи монтажни објекат на локацији
планираној у Програму без евентуалног оштећења
постојећег линијског инфраструктурног објекта,
као и да Програмом утврди техничке услове за
евентуално прикључење мањег монтажног објекта
на
постојећу
инфраструктурну
мрежу
(електроенергетска, водоводна или канализациона
мрежа и сл.).
Члан 27.
Градско веће града Чачка, расписује јавни
оглас ради прикупљања понуда за давање на
коришћење локација за постављање киоска,
билборда, рекламних паноа, плажних барова,
апарата за припрему и продају хране или
сладоледа, расхладних уређаја за продају
сладоледа и кремова на јавним површинама као
самосталних објеката и апарата за забаву, на
основу усвојеног Програма.
Градско веће града Чачка, по обављеном
поступку прикупљања јавних понуда за давање на
коришћење локација за постављање мањих
монтажних објеката из става 1. овог члана,
решењем додељује локацију учеснику поступка
који понуди највиши износ накнаде за доделу на
коришћење јавне површине.
На основу решења из става 2. овог члана,
учесник поступка закључује уговор са градом
Чачком о давању на коришћење јавне површине у
јавној својини града Чачка.
Изузетно, за киоске за пружање
комуналних услуга које постављају јавна
предузећа чији је оснивач град Чачак, Градско веће
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града Чачка даје локацију на коришћење без јавног
огласа, на основу предлога органа управе Града
надлежног за имовинско-правне послове.

На надстрешници за склањање људи у
јавном превозу могу се постављати рекламни
панои, а испод надстрешнице и клупе за седење.

Поступак давања на коришћење локација
одређених Програмом за постављање мањих
монтажних објеката спроводи се сходном
применом прописа којима је одређен поступак
давања у закуп, односно на коришћење,
грађевинског земљишта у својини Града.

Постављање надстрешница за склањање
људи у јавном превозу на површинама из члана 3.
ове одлуке решењем одобрава надлежни орган
управе, на захтев управљача пута, односно улице.

Члан 28.
Уговором о давању на коришћење
земљишта у јавној својини града Чачка којим се
регулишу права и обавезе у вези давања јавне
површине на привремено коришћење, одређује се
намена планираног објекта у складу са усвојеним
Програмима, забрана промене намене објекта без
сагласности органа који је издао одобрење за
постављање монтажног објекта, као и одредба да у
случају да се измени намена објекта без одобрења
надлежног органа, престаје право коришћења
јавне површине на коме је објекат постављен.
Промену намене привременог објекта
одобрава решењем орган који је издао одобрење за
постављање објекта, на основу претходне
сагласности Градског већа града Чачка.
Промена намене монтажног објекта неће се
одобрити уколико би се на тај начин угрозило
мирно коришћење суседних објеката или
нарушила амбијентална или урбанистичка целина
околине.
Уговором о давању на коришћење
земљишта у јавној својини одређује се висина,
начин и рок плаћања накнаде за коришћење јавне
површине.
Уговором о давању на коришћење
земљишта у јавној својини садржи и евентуална
сагласност за прикључење на систем јавног
осветљења са одговарајаћим обавезама корисника.
V. ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ
ДОНОСИ ПРОГРАМ
Надстрешница за склањање људи у јавном
превозу
Члан 29.
Надстрешница за склањање људи у јавном
превозу са обавезном корпом за отпатке је мањи
монтажни објекат који се поставља на аутобуском
стајалишту, посебно изграђеној и означеној јавној
површини, уз коловоз јавног пута или
прикљученој на коловоз јавног пута, намењеној за
заустављање возила јавног превоза.
Аутобуска стајалишта морају да буду
обележена прописаним саобраћајним знаком и да
имају истакнут назив и извод из реда вожње.

Управљач пута, односно улице, дужан је да
уз захтев за издавање одобрења из става 4. овог
члана приложи идејни пројекат надстрешнице и
извод из катастра подземних инсталација.
Одобрење за постављање надстрешница за
склањање људи у јавном превозу издаје се
сходном применом одредби ове одлуке које се
односе на издавање одобрења за постављање
мањих монтажних објеката.
Балон хала спортске намене
Члан 30.
Балон хала спортске намене поставља се на
начин и у поступку обједињене процедуре
издавања грађевинске дозволе за изградњу
објеката, прописаном Законом о планирању и
изградњи.
Објекти за депоновање и сепарацију речних
агрегата
Члан 31.
Објекти за депоновање и сепарацију
речних агрегата поставља се на начин и у поступку
прописаном чланом 147. Закона о планирању и
изградњи.
Ограда за обезбеђење сигурности и
ограђивање градилишта, скела и други
објекти у функцији градилишта
Члан 32.
Инвеститор грађевинских радова на
објектима који се налазе непосредно до улице,
дужан је да за време извођења грађевинских
радова, градилиште обезбеди оградом.
Ограда градилишта и грађевинска скела
које се постављају на тротоару улице морају бити
од чврстог материјала, статички стабилне и
омогућавати безбедан пролаз пешацима. Уколико
се ограда градилишта или грађевинска скела
морају поставити на тротоару улице тако да не
омогућавају
безбедан
пролаз
пешацима,
инвеститор грађевинских радова дужан је да на
огради, односно скели постави упозорење
пешацима да пређу на другу страну улице.
Застори на грађевинској скели морају да
буду једнообразни и уредно затегнути.
Ограде градилишта, грађевинске скеле и
други објекти у функцији градилишта могу се
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постављати на површинама јавне намене на
основу одобрења које издаје надлежни орган
лицима која претходно прибаве грађевинску
дозволу за изградњу објекта или одговарајуће
одобрење за извођење радова на објекту, најдуже
за 90 дана.
Изузетно, ограде градилишта, грађевинске
скеле и други објекти у функцији градилишта могу
се поставити на делу коловоза улице која нема
тротоар, најдуже за 15 дана, а инвеститор
грађевинских радова је дужан да уз захтев за
издавање одобрења достави и пројекат привремене
саобраћајне сигнализације на који је сагласност
дала организациона јединица градске управе Града
надлежна за послове саобраћаја.
Постављање ограда за обезбеђење
сигурности и ограђивање градилишта, скела и
других објеката у функцији градилишта на
површинама из члана 3. ове одлуке решењем
одобрава надлежни орган управе.
Инвеститор грађевинских радова уз захтев
за издавање одобрења из става 6. овог члана дужан
је да поднесе ситуациони план на катастарско–
топографској подлози, са приказаним планираним
заузећем дела тротоара и означеним димензијама
и површином заузећа, фотокопију грађевинске
дозволе или одобрења за извођење радова и
пријаве почетка радова по наведеној грађевинској
дозволи.
Одобрење за постављање ограда за
обезбеђење сигурности и ограђивање градилишта,
скела и других објеката у функцији градилишта
издаје се сходном применом одредби ове одлуке
које се односе на издавање решења о одобрењу за
постављање мањих монтажних објеката.
VI. КОРИШЋЕЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 33.
Корисник привременог објекта је дужан да
објекат користи у складу са решењем о одобрењу
постављања привременог објекта и овом одлуком,
као и да простор око објекта одржава у уредном и
исправном стању.
Члан 34.
Забрањено је:
- постављати привремени објекат без одобрења
надлежног органа или противно одобрењу
надлежног органа и одобреној документацији;
- вршити замену одобреног
привременог објекта другим
одобрења надлежног органа;

и изграђеног
објектом без

- вршити промену намене привременог објекта без
одобрења надлежног органа.
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Инвеститор привременог објекта дужан је
да уклони објекат са локације о свом трошку, без
права на надокнаду и права на обезбеђење нове
локације у случају привођења земљишта намени
по урбанистичком плану, у случају наступања
других околности због којих се предметна
локација мора преуредити или у случају истека
рока утврђеног уговором о давању земљишта на
коришћење, а најдуже по истеку рока од 5 година
од дана закључења уговора о давању земљишта на
коришћење, без могућности продужавања истог.
VII. НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над применом одредаба ове одлуке
вршe комунална инспекција и комунална полиција
организационе јединице градске управе Града
надлежног за послове инспекције.
Комунални инспектор ће донети решење
којим ће наложити уклањање објекта о трошку
инвеститора у случају да:
- инвеститор поступи супротно забрани из члана
34. одлуке;
- наступе околности одређене чланом 35. одлуке;
- објекат изгуби грађевинску вредност или је склон
паду или се не користи према утврђеној намени
дуже од 60 дана.
VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном у фиксном износу од
150.000 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
- поступи противно одредби члана 10. ове Одлуке;
- поступи противно одредби члана 34. ове Одлуке;
- привремени објекат не уклони у случајевима
предвиђеним у члану 35. ове Одлуке;
- не уклони привремени објекат по налогу
комуналног инспектора (члан 36. став 2. ове
одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном у износу од
25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у износу од
75.000 динара.
За прекршаје из овог члана комунални
инспектор, односно комунални полицајац, издаје
прекршајни налог у складу са законом.
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IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ОДЛУКУ

Члан 38.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА

Захтеви за постављање привремених
објеката, односно мањих монтажних објеката
привременог карактера, поднети пре ступања на
снагу ове одлуке, који нису правноснажно решени
до ступања на снагу ове одлуке, решиће се по
одредбама ове одлуке.
Одредбе ове одлуке односе се и на
коришћење и располагање привременим, односно
мањим монтажним објектима изграђеним или
постављеним по раније важећим прописима.
До доношења Програма и окончања
поступка доделе локација за постављање мањих
монтажних објеката приврeменог карактера на
основу овог Програма, а најдуже до 31.12.2019.г,
надлежни орган управе одређиваће локације за
постављање мањих монтажних објеката на јавним
површинама у поступку издавања решења о
одобрењу постављања ових објеката.
Члан 39.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера („Службени лист
града Чачка“ број 5/16 и 22/16).
Члан 40.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Чачка”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

127.
На основу члана 4. став 3. и 13. став 1.
Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 4.
став 1. Закона о прекршајима („Службени гласник
РС“ број 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС) и члана
63. став 1. тачка 7) Статута града Чачка
(»Службени лист града Чачка« број 3/08, 8/13,
22/13, 15/15, 26/16 и 11/18),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је

Члан 1.
У Одлуци о одржавању јавних зелених
површина („Службени лист града Чачка“ број
3/18) члан 26. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) поступи супротно забрани прописаној чланом
16. став 1. тачка 3) до 23) Одлуке;“
Члан 2.
После члана 26. додаје се члан 26а. који
гласи:
„Члан 26а.
Новчаном казном у износу од 150.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) извади или одсече дрво без одобрења надлежног
органа (члан 16. став 1. тачка 1) Одлуке);
2) ореже или сломи дрво или грану на дрвету (члан
16. став 1. тачка 2) Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном у износу од 25.000,00 динара
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном у износу од 75.000,00 динара
предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном у износу од 25.000,00 динара
физичко лице.
За прекршаје из овог члана комунални
инспектор, односно комунални полицајац, издаје
прекршајни налог у складу са законом.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном листу града Чачка“:
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
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128.
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, 26/2016 и 11/2018), уз претходну
сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије број
320-00-01836/2019-09 2019. године,
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА
ЗА 2019. ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске
и
административне
карактеристике: Град
Чачак се налази у
средишњем
делу
централне
Србије,
у
Моравичком округу, између општина Горњи
Милановац на северу, Пожеге на западу, Лучана
на југозападу, града Краљева и општине Кнић на
истоку. Територија града Чачка захвата
географски простор од 20° 7´ 15´´ до 20° 38´ 30´´
источне географске дужине и од 43°44´ до 44° 00´
30´´ 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 саобраћајногеографски
положај
где
се
укрштају
саобраћајнице које повезују западно Поморавље
са западном Србијом и великим Поморављем и
саобра-ћајница која од Београда преко Чачка,
Пожеге, Ужица и Златибора повезује овај 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 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 насељим, а
условљена је демографским и економским
чиниоцима.
.
Природни услови и животна средина:
Карактеристике рељефа; Територија града Чачка
захвата географски простор од 204 до 985 метара
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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 плани-нски венац Јелице a на западу се
налазе планине Овчар и Каблар. Смештена је
највећим делом у западном Поморављу, које чини
спону између Шумадије на северу и унутрашњих
Динарида на југу. Педолошке карактеристике;
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 су генетски
неразвијена земљишта. Заступљена су у брдскопланинском
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 700 м
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
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повољно за развој пољопривреде. Територија
града Чачка није изложена јаким ветровима.
Ветрови долазе са севера и североистока, ређе са
запада јер је окружена планинама. Најчешћи ветар
је северозападни, а најређи североисточни.
Најветровитији је месец март. Влажност ваздуха
је умерена, и средња годишња вредност је 80,7%,
најнижа је за август 70,5%, а у децембру је
највиша и достиже вредност 91,4%. Облачност на
подручју Чачка има просечну вредност 6,0
десетина неба на годишњем нивоу са минимумом
за август 4,1 а максимумом за децембар 7,9
десетина неба. Средња годишња количина
падавина износи 669 mm воденог талога.
Најкишовити месец је мај са са просечном
количином падавина од 88.6 mm 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 300 m 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 24 км примарног вештачког канала за
наводњавање. На реци
Западној
Морави
изграђене су четири бране и формирана вештачка
језера:
Овчарско-кабларско
језеро,
језеро
Међувршје, језеро Парменац и језеро у спортско
рекреационом центру Младост (градска плажа).
Биодиверзитет;
Проучавање
биолошке
разноврсности појединачних региона представља
полазну основу његовог очувања, заштите и
рационалног
коришћења.
Процену
стања
разноврсности биљних и животињских врста
тешко је извршити јер не постоје одговарајући
подаци. Међутим, иако представља фабрику
природе од непроцењивог значаја за опстанак
човека, биодиверзитет је данас изложен
негативним, антропогено условљеним променама.
Биолошки ресурси су до сада углавним
једносмерно искоришћавани, па су данас многе
генетске комбинације неповратно изгубљене,
врсте ишчезле а одређени екосистеми остали без
могућности обнове. Главне опасности и проблеми
заштите животињских врста огледају се у
деградацији или уништавању стани-шта на делу
подручја у близини насеља ( каменоломи, мрежа
путева и др.) лов, криволов, примена пестицида,
одлагање отпада и стварање дивљих депонија и
друго. Преко 60% површине се користи за разне
пољопривредне активности тако да је флора и
фауна
условљена гајеним културама
и
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животињам. Слободна површина је 158 км² и то
су углавном континенталне листопадне шуме са
пропланцима са добром травнатом покривеношћу.
Од шумског дрвећа преовлађују: храст, граб,
буква, јасен, јасика, липа, топола итд. Четинари су
унети на обронке Овчара, Каблара, и Јељена
вештачким пошумаљавањем. Град
Чачак
располаже са 9.907 хектара приватних шума које
су изданачке очуване шуме и 4.918,23 хектара
шума у државном власништву, од тога 153,20
хектара су високе шуме ( 100% букова шума),
3.226,97 хектара су изданачке шуме лишћари (
55% букова шума и 45% мешовита храстова
шума), 958,32 хектара вештачки подсађене шуме (
четинари - црни бор) и 597,74 хектара шикаре и
шибљаци ( девастиране шуме лошег квалитета).
Шикаре и шибљаци захватају 13% укупне шумске
површине у државној својини. Годишња
експлоатација је просечно 7.867 метара кубних
дрвне запремине, а по просечној вредности од
1.800,00 динара за кубни метар, што значи да
годишња вредност посечене дрвне запремине
износи 14.160.000,00 динара. Пожар у 2012.
години у селима Горња Горевница и Милићевци
захватио је шумску површину од 670 хектара и то
421 хектар шуме у државној својини и 249 хектара
приватног шумског земљишта. Санацијом
пожаришта у току, 2012. и 2013. године
пошумљено је 116 хектара пожаришта садницама
црног и белог бора. У плану је да се до 2017.
године изврши целокупно пошумљавање пожаром
захваћене површине. Пошумљавање у приватном
поседу се врши годишње просечно на око 5
хектара и пошумљавају се голети и пашњаци.
Осим изразите фрагментације 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 руралном подручју
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
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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
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. Од 2002.
године до 2011. године, број становника на
територији града Чачка се смањио за 1735
становника. Једна од кључних демографских
карактеристика града Чачка je и све неповољнија
старосна структура. Промена старосне структуре
у периоду 2002-2011. године, указују на наставак
процеса пада учешћа младих, уз истовремено
повећање удела старих лица.
Образовна
структура становништва може се сагледати кроз
два основна показатеља садржана у писмености и
школској спреми. Према попису из 2002. године,
за становни-штво старо 15 и више година, од
укупно 99.333 становника без школске спреме је
4.116 становника, непотпуно основно образовање
има 14.488 становника, основно образовање има
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22.856 становника, средње образовање има 4.6547
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 структура за 185
становника. Ако се напра-ви поређење са
подацима из последња два пописа становништва
може се закључити да се смањује број неписмених
лица, чему је допринело обавезно основно
образовање.
У
образовној
структури
најзаступљенија су лица са средњом стручном
спремом. Раст удела лица са завршеним
средњошколским образовањем одвијао се на
рачун смањења удела учешћа лица са нижим
образовањем. Међутим сеоско становништво се
одликује скромним знањем што је један од
фактора ниског предузетничког потенцијала
руралних становника. Последњих деценија на
територији града Чачка, као и већини општина у
Србији,
присутно
је
смањење
броја
пољопривредног
становништва.
Томе
су
допринеле промене у структури делатности на
подручју општине. Повећање броја запослених у
секундарним
делатностима
извршено
је
преливањем радне снаге из примарних
делатности, што се негативно одразило на
рурални простор. Исељавање младог - радно
способног становништва из сеоских насе-ља
довело је до неповољне старосне структуре
укупног пољопривредног становништва и
старења
снаге
у
пољопривреди.
.
Табела 1. Старосна структура становништва
ЈЛС-Града Чачка
Године

2002

%

2011

%

0-19

25.832

22,07

22.477

19,49

20-39

30.456

26,01

29.913

25,94

40-59

33.556

28,66

34.141

29,60

60 и више

26.657

22,77

28.806

24,97

непознато

571

0,49

/

/

Укупно:

117072

100,00

115337

100,00

Диверзификација
руралне
економије: Стање руралне економије могуће
је посматрати на основу посматрања
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различитих аспеката тржишта рада и прихода
сеоских домаћинстава. Кретање основних
индикатора
тржишта
рада
(стопе
незапослености, запослености и активности)
показује да посматрано на републичком нивоу
нема значајнијих разлика током последње
деценије на релацији урбано, односно
рурално. Рурална популација радног узраста
има више стопе активности и запослености,
јер руралне средине пружају већу могућност
запошљавања од ниже образованих лица.
Структура
запослености
сеоског
становништва по секторима динамично се
мењала током последњих година. Запосленост
у пољопривреди има и даље високо место у
поређењу са другим секторима и креће се у
интервалу 43-50%. Тек сваки
четврти
односно пети стано-вник сеоских насеља
ради у индустрији, и све их је мање. С друге
стране, сеоско становни-штво све је више
запослено у терцијарном сектору где постоји
већа стабилност у делатностима овог сектора,
али где постоји и раст запослених (сектор
јавне админи-страције, образовања и
комуналних услуга).
Приходи сеоских
домћинстава највећим делом (35-42%)
потичу од прихода из радног односа
(редовног и додатног), а одмах потом следи
учешће пензија (око 30% у 2012. години). Из
тога се може извести закључак да су приходи
који се остварују од пољопривреде ниски у
односу на зараде из других сектора, што је
јасан индикатор ниске продуктивности
сектора. Приходи сеоских домаћинстава у
великој мери потичу из радног односа и
учешћа пензија. Родне неједнакости у домену
економске партиципације су веома изражене
међу руралном популацијом. Међу женама је
мање учешће активних лица, мање
запослених и мање оних које раде ван
пољопривреде, него међу мушкарцима. Поред
жена, млади на селу се такође суочавају са
великим ризицима од искључености са
тржишта рада. Важан приоритет за рурални
развој јесте обнова и развој руралне
инфраструктуре (путеви, водоснабдевање,
канализација,
електрична
енергија,
информационе и 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
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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 непољоп-ривредним
занимањима. Програми које је могуће
реализовати у руралним подручјима треба да
подстичу младе људе да живе и раде на
сеоском подручју ради чега је потребно
створити стимулативни амбијент за развој
малих
и
средњих
предузећа
и
предузетништва у руралним подручјима
(пореске олакшице, субвенције, кредити под
повољним условима и друго). Поред
конвенционалне пољопривреде, снажан
допринос развоју руралних подручја може
дати органска пољопривреда, те је потребно у
наредном периоду стварањем стимулативног
амбијента инвестирати у ову област и
подстицати
производњу
специфичних
производа и генетски немодификованих
производа. Обезбеђивању алтернативних
извора прихода за сеоска домаћинства,
диверзификацији
руралне
економије,
смањењу незапослености, оживљавању и
развоју села доприноси и развој руралног
туризма. Развој руралног туризма је један од
економских, друштвених и еколошких
приоритета за руралну област подручја града
Чачка. Рурални туризам је на подручју града
Чачка тек почео да се развија иако постоје
завидни туристички потенцијали као што су:
природно, културно-историјско наслеђе,
гастрономија, манифестације, гостољубивост
становништва
и
сл.Сеоски
туризам
интегрише туризам, пољопривреду и друге
секторе привреде те је неопходно улагање у
руралну и туристичку инфраструктуру,
изградњу
смештајних
капацитета,
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 страте-шких
праваца развоја града Чачка. Подручје града
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Чачка са Овчарско-Кабларском клису-ром 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 културнозабавне 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 традици-онална
манифестација
којом
се
приступило
организовању привредне изложбе, пољопривредне берзе, такмичењу у припремању
јела, а што је пропраћено и културноуметничким
програмом.
Постало
је
традиционално и окупљање у Миоковцима на
мани-фестацији “Дани миоковачке кајсије”, а
поред наведених,
одржавају се и
„Шумадијска краљица“у Горњој Тречи,
„Ивандањски котлић“ у Доњој Тречи и
“Пасуљијада“ у Љубићу. Кроз туристичку
понуду и поменуте манифетације тежи се и
афирмацији старих заната.
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
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“Моравац“ је око 280 км, и на њој се налази
2.637 прикључака. Поштански саобраћај; Од
15 јединица поштанске мреже 9 се налази у
насељима која припадају руралном подручју
и не планира се отварање нових
корпоративних пошта. Број становника који
се опслужују сваког радног дана је 21.809,
број становника који се опслужују најмање
два пута недељно је 32.567, а број сеоског
становништва које се опслужују најмање
једном недељно је 11.013.
Мобилна
телефонија и интернет; Услуге мобилне
телефоније и мобилног интернета пружају
три компаније: „Телеком“ Србија, „ВИП“ и
„Теленор“. Када је у питању „Телеком“, на
руралном подручју града Чачка изграђени су,
планирани или је градња у току ИПАН и
MИПАН уређаји чија је максимална дужина
претплатничке петље за око 60-80%
корисника испод 1100 метара, што омогућава
такође примену ВДСЛ технологије. У
руралним подручјима изграђене су и бежичне
приступне мреже у ЦДМА и ЦЛЛ
технологији. На целом подручју града Чачка
је укупно инсталисан капацитет од око 73.000
телефонских прикључака и од око 21.000
интернет
портова.
Саобраћајна
инфраструктура; Путна инфраструктура је
укупне дужине од 1.200 км до 1.300 км, од
чега су око 700 км некатегорисани путеви, око
250 км атарски путеви и око 350 км локални
путеви. Социјална инфраструктура; На
руралном подручју града Чачка има 40
месних заједница које имају своје просторије
и у њима 29 месних канцеларија са
просторијама, 10 основних школа, 20 цркава
и 9 манастира, 15 амбуланти са сталним и
повременим медицинским особљем, 26
домова културе (3 нису у функцији), 4
библиотеке, 6 вртића и 3 предшколске
установе при школи, две станице муп-а, 43
производна објекта, 9 поштанских објеката,
једна банка, 10 ветеринарских амбуланти,
једна аутобуска станица и 8 железничких
станица, две зелене и једна сточна пијаца, 116
гробаља, 6 земљорадничких задруга (две
нису у функцији), два природна лечилишта, 6
бензинских пумпи, 25 објеката за спорт и
рекреацију, један хиподром, један аеродром.

Показатељи развоја пољопривреде
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Пољопривредно земљиште: Површина
расположивог пољопривредног земљишта на
територији града Чачка износи 44.205 ха За
пољопривредну производњу користи се 29.380
ха. Карактеристика пољо-привредног 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,оку- ћнице 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 255.86,17
хектара од чега је под закупом 64.85 хектара a
76.59,67 хектара je дато на бесплатно коришћење
Институту за воћарство. Пољопривредно земљиште дато у закуп користи се за производњу
ратарског и крмног биља
Вишегодишњи засади: Чачак је смештен
у западно-моравској котлини са брдскопланинским 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
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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 2550.000 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. 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.
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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 оваца, 2667 коза,
225.839 кокошака,4.436 остале живине, 407 коња
и 8.773 кошница пчела. Сточарска производња се
наслања на производњу пшенице, кукуруза,
луцерке, детелине и испаше на ливадама и
пашњацима. Сточарска производња у односу на
пратећу
производњу
сточне
хране
је
самодовољна само у погледу кабасте хране
(луцерка, детелина), док је у погледу потрошње
житарица у добром делу зависна од производње
у другим крајевима. Неискоришћени потенцијал
за развој овчарства и козарства лежи у великом
делу због некоришћења пашњачких површина у
вишим пределима. Сточарство уназад пар година
се постепено опоравља, модернизује и повећава
квалитет. Виши степен раста је присутан у
производњи млека, у односу на друге видове
производње. 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 спосо-бности грла су различите.
Просечна количина млека у лактацији по крави је
код холштајн фризијске расе 6.476 кг, а код
сименталске расе 4.753 кг. У производњи млека,
мали број фармера остварује високу производњу
по грлу, док већина газдинстава задовољава
егзистенцијалне
потребе
породице
овом
производњом. Стандардним товом говеда (400–
600 кг) бави се мали број газдинстава. У већини
случајева, пољопривредна домаћинства продају
телад масе 150–200 кг. На територији града Чачка
нема великих газдинстава специјализованих за
овчарство и козарство. Највећа стада имају око
150-180 оваца. Целокупни систем производње
заснива се на традиционалном узгоју. У
овчарству преовлађују мелези праменке и
сјеничког соја, који су заступљени са 80%, а 10 %
је винтемберг. Интензивно свињарство и
живинарство су развијени у деловима у којима
постоји
обимна
производња
житарица,
првенствено кукуруза. Према подацим из пописа
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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
каракте-ристичан је за шири регион, па чак и за
национални ниво. Величина производње, али пре
свега квалитет су конкурентни и на ширем
тржишту па је у 2013. години произведено око 90
тона меда. Добро организовани произвођачи који
су у удружењу које са чланством ради на
прихватању добре пчеларске праксе, доприносе
да се мед стандардизује и пласира и кроз веће
извознике и диструбутере. У пчеларењу су
заступљена оба система
и стационарни и
селидбени, а највише је заступљена багремова
паша. Просечан принос меда по кошници креће се
око 15 кг по кошници годишње. По попису
пољопривреде, 2012. године на територији града
Чачка се налази 8.773 пчелињих друштава.
Висока незапосленост становништва и ниска
почетна улагања потребна за бављење
пчеларством главни су разлози за раст броја
пчелињих друштава
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
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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.
Радна снага: Према резултатима пописа
становништва 2011. године сеоско становништво у
Србији је у периоду 2002-2011. године смањено за
311.139 становника ( 10,9% ), и по први пут опало
на ниво испод 3 милиона лица, те данас чини
40,6% укупног становништва Србије. Укупан број
становника на подручју града Чачка је 115.337
према резултатима пописа становништва 2011.
године, од чега 73.000, односно 63% чини градско
становноштво, а 42.000 је сеоско становништво,
односно 36% укупног броја становника на
подручју града. Према резултатима пописа
пољопривреде из 2012. године на подрују града
Чачка
укупан
број
регистрованих
пољопривредних газдинстава је 10.437. 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
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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.
Табела 1. Газдинства према броју
чланова и стално запослених на газдинству
Град

Укупан број
ПГ

1-2 лица

3-4 лица

Чачак

10.437

6.871

3.045
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Структура
пољопривредних
газдинстава: 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 газдинстав 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 0.61 ха пољопривредног земљишта. Број
пољопривредних газдинстава која имају 1,50 ха
пољопривредног земљишта је 2.652 односно 25%.
Пољопривредна газдинства 3.138 односно њих
30% користи укупну површину пољопривредног
земљишта 10.659 ха 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 од-носно
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. Говедарство; Према
подацима из пописа пољопривреде из 2012.
године број пољо-привредних газдинстава који
поседује условна грла на подручју града Чачка
износи 7.916, то би значило да од укупног броја
регистрованих пољопривредних газдинстава
(10.437) 75% пољопривредних газдинстава
поседује условна грла . Од укупног броја условних
грла на подручју града ( 25.446 ) број условних гра
по једном регистрованиом пољопривредном
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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
пољопривред 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
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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.
Табела 2. Газдинства према броју
условних грла
.
ПГ

7916

Укупно < 4
условних УГ
грла

25.446

5-9

10- 15- 20- 50- 10014 19 49 99 499

8.966 1.095 205 75

78

14

4

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 %.
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 на
испаши је: 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
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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% 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 на испаши је: 13796 говеда, од тога
6658 крава, 39430 свиња, од тога 6077 крмача,
30172 оваца, од чега за приплод 22363 и 2667
коза. 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: 1933
домаћинства са 1-2 грла (укупно 2837 грла),
1217 домаћинстава са 3-9 грла (укупно 5480
грла), 158 домаћинстава са 10-19 грла (укупно
2054) 37 домаћинстава са 20-29 грла (укупно
876 грла), 16 домаћинстава са 30-49 грла
(укупно 590 грла) и 17 домаћинстава са 50-99
грла (укупно 1155 грла). 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:
Укупно 302 пољопривредна домаћинства са 12 грла (550 грла укупно), 2005 газдинстава са
3-9 грла (укупно 11278 грла), 846 газдинстава
са 11-19 грла (укупно 10598 грла), 23
домаћинства са 50-99 грла (укупно 1428 грла)
и 4 домаћинства са 100-199 грла (укупно 533
овце). 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: Укупно 2738 домаћинстава са 1-2 грла
(укупно 4441 грло), 1817 домаћинстава са 3-9
грла (укупно 7951 грло), 834 домаћинства са
10-19 грла (укупно 11216 грла), 353
домаћинства са 20-49 грла (укупно 9768), 46
домаћинстава са 50-99 грла (укупно 2982
грла), 13 домаћинстава са 100-199 грла
(укупно 1732 грла) и 5 домаћинстава са 200399 грла (укупно 1340 грла). 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
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ради о интензивном говедaрству него о
производњи за сопстевене потребе. Од
укупног броја говеда на подручју града Чачка
48% чине краве. Да се на подручју града Чачка,
од укупног броја ПГ која се баве сточарством
(7.916) овчарством се бави 43 % ПГ, од чега 25
% ПГ имају више од 10 грла оваца. Из овога се
може закључити да се не ради о интензивном
овчарству него о производњи за сопстевене
потребе. У овчарству на подручју града Чачка
74% чине oвце за приплод. На подручју града
Чачка, од укупног броја ПГ која се баве
сточарством (7.916) свињарством се бави 73 %
ПГ, од чега 11 % ПГ имају више од 10 грла
свиња. Из овога се може закључити да се не
ради о интензивном свињарству него о
производњи за сопстевене потребе. Органска
производња; Према Јединственој евиденцији
Министарства пољопривреде и заштите
животне средине о произвођачима укљученим
у органску производњу на основу извештаја
овлашћених контролних организација у 2013.
години на подручју града постоји један
произвођач органске пољопривреде који у 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.
Табела 1. Вишегодишња биљна производња
.
Биљна
структура

Површина у Просечан
ха
принос т/ха

т

бресква

59

10

590

вишња

57

5,00

285

кајсија

549

10,00

5490

шљива

1956

12,00

23472

малина

87

10,00

870

купина

32

5,00

160

јабука

831

18,00

14958

крушка

287

12,00

3444

орах

106

15,00

1590

леска

18

2,00

36

остало воће

196

укупно

4178

50.895,00
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Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника: 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 Трепча која је основана 2006.
године и чине је 22 задругара и З.З.
"Заблаћанка" у Заблаћу која је основана
2008. године и чини је 27 задругара оснивача,
20 придружених чланова и 50 коопераната. 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
пољо-привредници углавном окренути овом
каналу пласмана. Међутим, присуство
накупаца носи ризик нестабилне тражње,
осцилаторних цена, одсуство правне заштите
пољопривредника и сл. На територији града
Чачка 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
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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.
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 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 међумародним учешћем" где се врши
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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 огледне 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 болест 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 пољопривредних
произвођача 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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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
Износ
Износ
Максимални
буџет за
постицаја по подстицаја по износ подршке по
текућу годину јединици мере кориснику (%) кориснику (ако је
без пренетих
(апсолутни
(нпр. 30%,
дефинисан) (РСД)
обавеза (у
износ у РСД)
50%, 80%)
РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
Износ
буџет за текућу постицаја по
годину без
јединици мере
пренетих
(апсолутни
обавеза (у
износ у РСД)
РСД)

Износ
Максимални
подстицаја по износ подршке по
кориснику (%) кориснику (ако је
(нпр. 30%,
дефинисан)
50%, 80%)
(РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 3. Мере руралног развоја
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

1

Инвестиције у физичку
имовину
пољопривредних
газдинстава

101

25.500.000,00

50

500.000,00

0,00

2

Одрживо коришћење
пољопривредног
земљишта

201.1

2.500.000,00

70

10.000,00

0,00

3

Органска производња

201.3

500.000,00

70

500.000,00

0,00

4

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

304

3.000.000,00

50

500.000,00

0,00

УКУПНО

31.500.000,00

Износ
Максимални
подстицаја по износ подршке по
кориснику (%) кориснику (ако је
(нпр. 30%,
дефинисан) (РСД)
50%, 80%)

Пренете
обавезе
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Табела 4. Посебни подстицаји
Редни
број

1

Назив мере

Шифра
мере

Подстицаји за
промотивне
активности у
пољопривреди и
руралном развоју

Планирани
Износ
Износ
Максимални Пренете
буџет за текућу постицаја по
подстицаја по износ подршке обавезе
годину без
јединици мере кориснику (%) по кориснику
пренетих
(апсолутни
(нпр. 30%, 50%,
(ако је
обавеза (у РСД) износ у РСД)
80%)
дефинисан)
(РСД)

402

1.600.000,00

УКУПНО

0,00

100

0,00

0,00

1.600.000,00

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
Износ
Износ
Максимални
буџет за
постицаја по подстицаја по износ подршке
текућу годину
јединици
кориснику (%) по кориснику
без пренетих
мере
(нпр. 30%,
(ако је
обавеза (у
(апсолутни
50%, 80%)
дефинисан)
РСД)
износ у РСД)
(РСД)

Пренете
обавезе

1

Куповина обрадивог
пољопривредног
земљишта у циљу
укрупњавања поседа

601

2.500.000,00

0,00

30

300.000,00

0,00

2

Нaбавка хране и
ветеринарске услуге за
остављену женску телад

602

6.500.000,00

0,00

50

500.000,00

0,00

3

Помоћ младим
пољопривредницима –
повећање обрадивих
површина

603

1.500.000,00

0,00

80

500.000,00

0,00

УКУПНО

10.500.000,00

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

Вредност у
РСД
43.600.000,00

Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

31.500.000,00

Планирана средства за посебне подстицаје

1.600.000,00

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

10.500.000,00

Пренете обавезе

0,00
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Циљна група и значај промене која се
очекује за кориснике: Потенцијални корисници
мера подршке су регистрована пољопривредна
газдинства са територије града Чачка са активним
статусом у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови
регистрације, затим удружења и асоцијације
пољопривредних
произвођача,
Реализација
Програма, односно дефинисане мере допринеће: •
модернизацији производње и јачању
производне конкурентности: •
повећање
продуктивности газдинства, • смањење
производних трошкова; •
достизању
националних и стандарда ЕУ на пољу: заштите животне средине, здравља
животиња и биљака, - добробити животиња, •
повећању квалитета производа, хигијене и
безбедности хране; • побољшању
конкурентности 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 доходка и
побољшању одрживих услова за живот сеоског
становништва. Пољопривредна политика и
политика руралног развоја Републике Србије
обухвата низ мера и активности које предузимају
надлежни органи у циљу обезбеђивања квалитетне
и
здравствено
исправне
хране,
јачања
конкурентности пољопривредних производа на
тржишту, подизања нивоа животног стандарда
пољопривредника, пружања подршке руралном
развоју и заштити животне средине од негативних
утицаја пољопривредне производње.
Информисање
корисника
о
могућностима које пружа Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја: По усвајању
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију Града Чачка за 2019. 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
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за развој села у Заблаћу, Мрчајевцима,
Трбушанима и Службе за пољопривреду и радом
на терену.
Мониторинг и евалуација: Служба за
развој пољопривреде обавља послове на изради
предлога Програма и реали-зацији мера након
усвајања истог. Током периода реализације
Програма, мониторинг и
евалуацију врше
запослени
у оквиру Служба за 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.
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: 101
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава.
2.1.1.
Образложење:
Техничкотехнолошка
опремљеност
пољопривредног
сектора захтева значајније инвестиције у
модернизацију производње пољопривредних
газдинстава, као и опрему, технологију и јачање
производног ланца. Највећи део буџетских
средстава у 2019. 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
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производње по крави, што доводи до
непрофитабилног пословања произвођача. Више
од 70% породичних газдинстава држи до 3 музне
краве што резултира ниским нивоом количине и
квалитета млека. Више од 75% сировог млека
испорученог млекарама још не испуњава
стандарде ЕУ. Веће фарме се суочавају са лошом
технологијом у исхрани животиња, недостатком
напредног генетског узгоја и лошим условима
држања стоке. Такође, велики проблем представља
правилан начин складиштења и правилна
дистрибуција течног и чврстог стајњака.
Побољшање начина складиштења и хлађења
млека, као и развој производа са додатом
вредношћу су начини на који се може побољшати
конкурентност и квалитет производа. Сектор:
Месо Сектор говедарства карактерише велики број
релативно малих мешовитих фарми које
производе млеко и месо. Број газдинстава која се
баве узгојем говеда је 3.389 док се свињарском
производњом бави око 5.806 газдинстава са
просечаним бројем грла по газдинству од 7 грла.
Овчарством се бави око 3.400 од укупног броја
газдинстава и про- сечан број грла на газдинствима
је 7. Постојеће стање у сектору указује на пад
сточарске производње. Сектором доминира
велики број газдинстава са ниским интензитетом
производње који желе да унапреде и побољшају
квалитет сточарских производа, специјализују се у
производњи меса са фокусом на гајење свиња,
говеда, оваца и коза као и да побољшају
продуктивност и конзистентност у производњи.
Фарме које производе месо нису специјализоване,
не користе правилно пашњаке и квалитет
коришћене сточне хране није задовољавајући.
Такође, неодговарајућа је технологија исхране као
и услови смештаја животиња. Интервенције у
оквиру ове мере ће бити усмерене на подршку
сектору како би се задовољили национални
прописи и како би се приближили стандардима ЕУ
у области добробити животиња и животне
средине. Сектор: Воће, грожђе и поврће Иако ова
газдинства
карактерише
специјализована
производња, кључни проблем овог сектора је
уситњеност посед Просечна површина земљишта
по газдинству произвођача воћа је 2- 3 ха, a
просечна површина под поврћем по газдинству је
између 3-4 ха. 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
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не добијају довољне количине високо квалитетних
производа. Сектор: Остали усеви (житарице,
уљарице, шећерна репа) У структури биљне
производње највише је заступљена ратарска
производња, која чини више од половине
вредности пољопривредне производње (просечно
53% у периоду 2008–2012.године). Кретања на
тржишту пољопривредних производа утицала су
да се сетвена структура у последњих неколико
година значајно измени. Површине под житима
остале су релативно константне, али је у оквиру
њих дошло до промене у правцу раста удела
кукуруза на рачун смањења површина под
пшеницом у укупно засејаним површинама. Овом
мером се постиже унапређење и модернизовање
ратарске производње.
Сектор: Пчеларство
Пчеларство представља малу, али изузетно
атрактивну пољопривредну делатност, која
последњих година почиње да се тржишно
усмерава у правцу прихватања услова и стандарда
ЕУ. Извозна цена меда је изузетно повољна, а
потражња је толика да Србија не може да је
задовоњи, тако да је неоходно наставити са
подршком пчеларској производњи на територији
града Чачка. Овом мером ће се помоћи нашим
пчеларима да обезбеде врхунски квалитет меда
који је неопходан да би могли да постигну
конкурентност неопходну за извоз значајнијих
количина меда. Од свих гајених биљака, шљива,
јабука и семенска луцерка имају највећу зависност
од опрашивачке функције пчела. Засади осталих, а
нарочито делимично самооплодних сората 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 техничкотехнолошке опремљености; одрживо управљања
ресурсима и заштите животне средине; раст
конкурентности уз прилагођавање захтевима
домаћег и иностраног тржишта. Специфични
циљеви по секторима: Сектор: Млеко - Повећање
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ефикасности, конкурентности и одрживости
производње млека путем циљаних инвестиција на
малим и средњим газдинствима; Унапређење
производне инфраструктуре и опреме. Сектор:
Месо - Повећање ефикасности, конкурентности и
одрживости производње меса на малим и средњим
газдинствима (говеда, овце и козе); Унапређење
квалитета меса говеда, коза, оваца у складу са
националним
ветеринсрским
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 мере са националним
програмима
за
рурални
развој
и
пољопривреду: Мере су у складу са Националним
програмом руралног развоја. Подстицаји за
инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава предвиђени су као мере реализације
подциљева у оквиру стратешког циља РАСТ
КОНКУРЕНТНОСТИ УЗ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ
ЗАХТЕВИМА ДОМАЋЕГ И ИНОСТРАНОГ
ТРЖИШТА И ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКОГ
УНАПРЕЂЕЊА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ.
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
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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 обавезе; Корисник не сме
да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио
подстицаје у року од три (3) година од дана
исплате подстицаја и да се у том периоду предмет
наменски користи; Пољопривредни произвођачи
који су остварили право коришћења подстицајних
средстава у 2018. години немају право на
подстицаје у 2019. 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 замрзавање воћа, грожђа и
поврћа и куповину пољопривредног земљишта.
2.1.7. Специфични критеријуми: Сектор:
МлекоПрихватљиви
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:
МесоПрихватљиви 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 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
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произвођач могао да добије подстицајна средства
у воћарству потребно је да има мање од 2 ха
јагодичастог воћа и хмеља; мање од 5 ха другог
воћа; од 0,1 – 50 ха цвећа; од 0,2 – 100 ха 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 – 50 ха јагодастих
воћних врта и хмеља, 0,3 – 100 ха другог воћа, 0,1
– 50 ха цвећа и 0,2 – 100 ха 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 0,5 ха
пластеника или мањим од 3 ха 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 50 ха
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 100 ха 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.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1

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

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
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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

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;

101.1.9

Машине за примарну обраду земљишта

101.2.1

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

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

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

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 ст

101.3.1

Набавка опреме за живинарске фармe за
производњу конзумних јаја

101.4.1

Подизање нових или обнављање
постојећих (крчење и подизање)
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вишегодишњих засада воћака, хмеља и
винове лозе
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

101.4.17

Опрема за вентилацију и опрема за
принудну вентилацију

101.4.18

Опрема/механизација за заштиту од
мраза

101.4.19

Машине за примарну обраду земљишта

101.4.2

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

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

101.4.3

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

101.4.6

101.4.8
101.5.1

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)
Машине за примарну обраду земљишта
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101.5.10

Машине и опрема за наводњавање усева

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

101.5.7

Машине за убирање односно скидање
усева

101.5.8

Машине за транспорт

101.6.2

Набавка опреме за пчеларство

101.6.3

Набавка возила и приколица за транспорт
пчелињих друштава

2.1.9. Критеријуми селекције:
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
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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. 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: 201.1 Одрживо
коришћење пољопривредног земљишта.
2.2.1. Образложење: Пољопривредни
произвођачи у току сваке производне године теже
да у процесу биљне производње остваре стабилне
и високе приносе гајених биљака доброг
квалитета. Основни предуслов за постизање
оваквих резултата у процесу пољопривредне
производње је добро познавање фактора који могу
имати утицаја на висину приноса гајених биљака.
Временски услови и тип земљишта су фактори на
које не можемо значајно утицати, међутим
агротехничке мере су нешто што можемо сами
одабрати. Приликом одабира и извршења сваке
агротехничке мере, морамо знати тачно и
прецизно какве ефекте можемо очекивати након
њеног извршења (како позитивне тако и
негативне). Агротехничка мера која има
најзначајнији утицај на висину приноса гајених
биљака, уколико се изврши адекватно, свакако је
примена минералних и/или органских ђубрива.
Како би се у земљиште унела одговарајућа
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количина хранљивих материја путем минералних
и органских ђубрива неопходних за нормалан раст
и развој гајених биљака, најпре морамо добро
”упознати” наше њиве. Количину одређених
хранљивих материја у земљишту можемо сазнати
само након узимања узорака земљишта и њихове
касније анализе у лабораторији. Без увида у
садржај хранљивих материја у земљишту
немогуће је одредити количине и фомулацију
минералних и/или органских ђубрива које је
неопходно применити. Само уколико познајемо
садржај хранива у неком земљишту, можемо
усмерити своје активности у правцу довођења
њиховог садржаја на оптималан ниво. Озбиљно
бављење било којим видом биљне производње без
примене анализе земљишта није могуће. Само на
овај начин можемо добити тачне податке о
количини хранљивих елемената у земљишту.
Агрохемијска анализа земљишта представља
основ за доношење рационалне одлуке о количини
и формулацији минералних ђубрива које је
потребно применити на некој
парцели.
Пољопривредни произвођачи који примену
минералних хранива врше на основу анализе
земљишта, имају неупоредиво бољу основу за
постизање високих и стабилних приноса. Такође је
правило да се само применом адекватних
количина минералних хранива уз занемаривање
осталих агротехничких мера не могу постићи
високи приноси. Нису сва земљишта подједнако
обезбеђена хранљивим материјама. У зависности
од матичног супстрата на коме су настала
земљишта, она имају различит садржај појединих
хранљивих елемената које биљке користе у току
свог процеса раста и развоја. Биљке усвајају
велики број различитих хранљивих елемената.
Биљке из земљишта не усвајају све хранљиве
елементе у истим количинама. На основу
количине које биљке усвајају из земљишта,
хранљиве елементе је могуће поделити на: микро,
макро
и
корисне.
Три
најзначајнија
макрохранљива елемента су: азот, фосфор и
калијум. На њихов садржај у великој мери утиче и
начин експлоатације земљишта, пре свега примена
ђубрива.
Сваке године се са производних
површина изнесе одређена количина хранљивих
материја, а њихова количина зависи од биљне
врсте коју гајимо, и висине приноса. С тога је
изнете елементе неопходно вратити у земљиште
ђубрењем у одговарајућим количинама. На тај
начин одржавамо хранљиве елементе на
одређеном нивоу и чувамо плодност земљишта.
Парцеле које имају низак садржај хранљивих
материја у земљишту спречавају гајене биљке да
испоље свој генетски потенцијал. Висок садржај
хранљивих материја у земљишту такође је
непожељан. Повећан садржај појединих елемената
може врло штетно утицати на раст и развој гајених
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биљака и годинама може стварати проблеме у
производњи. Садржај хранљивих материја изнад и
испод оптималних количина неминовно доводи до
пада приноса гајених биљака. Ради утврђивања
садржаја хранљивих материја у земљишту,
праћење динамике којим се њихов садржај мења
неопходно је редовно вршити узорковање и
анализу земљишта за потребе контроле плодности.
Агрохемијска анализа земљишта представља
основ рационалне примене минералних ђубрива.
Ђубрењем на основу анализе земљишта, поред
обезбеђења оптималних количина одговарајућих
хранива неопходних за нормалан раст и развој
гајених биљака, врло често може допринети
значајној уштеди новца,
2.2.2. Циљеви мере: Општи циљеви: • Повећање
приноса Специфични циљеви: •
Повећање
прихода пољопривредних произвођача
•
Смањење
непотребног
коришћења
минералних ђубрива у пољопривреди.
2.2.3. Веза мере са националним
програмима
за
рурални
развој
и
пољопривреду: Мере су у складу са Националним
програмом руралног развоја. Националним
програмом за рурални развој предвиђена је
подршка
агроеколошким
мерама,
доброј
пољопривредној пракси и другим политикама
заштите и очувања животне средине.
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; 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.
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2.2.7. Специфични критеријуми: Нема
специфичних критеријума за ову меру.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције Назив инвестиције
Одрживо управљање
земљиштем

201.1.1

2.2.9. Критеријуми селекције:
2.2.10. Интензитет помоћи: Интензитет
помоћи за ову меру је 70%, максималан износ
10.000,00 динара (планирано је да се по газдинству
субвенционише анализа и препорука за
максимално 4 парцеле (или 2 парцеле код воћних
врста где се узимају две дубине)- 4 узорка.
2.2.11. Индикатори/показатељи:
Редни број
1

Назив показатеља
Број поднетих захтева

2.2.12. Административна процедура: Мера ће
бити спроведена од стране органа локалне
самоуправе. Град Чачак ће сваке године
објављивати Конкурс за доделу подстицајних
средстава, рокове за подношење захтева, као и
индикативни буџет мере. Град Чачак ће спровести
широку кампању информисања потенцијалних
корисника. Достављени захтеви ће бити
административно проверени од стране органа
локалне самоуправе и Комисије за доделу
подстицајних средстава у пољопривреди у смислу
комплетности, административне усаглашености,
прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове
и прихватљиви су, биће финансирани до висине
средстава према позиву за подношење захтева.
Захтеви се подносе од стране корисника на
обрасцима у складу са условима који су
Конкурсом прописани. Детаљне административне
провере се спроводе пре одобравања захтева ради
утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да
ли су услови за одобравање захтева испуњени.
Провере ће бити и на терену обиласком
пољопривредних
газдинстава.
После
административне контроле и контроле на лицу
места, доноси се предлог за доношење решења о
додели подстицајних средстава за пољопривредне
произвођаче. Након тога склапају се уговори са
подносиоцима
одабраних
пројеката
за
финансирање. Подносиоци захтева за подстицаје
односно мере у оквиру Програма су у обавези да
до-ставе своје захтеве заједно са другим траженим
документима преко писарнице Градске управе
града Чачка, ул.Жупана Страцимира бр.2, 32000
Чачак.
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2.3. Назив и шифра мере: 201.3 Органска
производња.
2.3.1.
Образложење:
Органска
пољопривредна производња је еколошки систем
управљања пољопривредном производњом који
промовише и подстиче очуван, незагађен
агросистем. То се постиже коришћењем агро –
биолошки 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 претставља 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.
2.3.2. Циљеви мере: Општи циљеви: •
Очување
здравог
агросистема
Специфични циљеви: •
Повећање прихода
пољопривредних произвођача •
Смањење
коришћења хемијских средстава у пољопривреди •
Повећање површина под органском
производњом
2.3.3.
програмима

Веза
за

мере са
рурални

националним
развој
и
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пољопривреду: Мере су у складу са Националним
програмом руралног развоја. Подстицаји за
органску производњу предвиђени су као мере
реализације подциљева у оквиру стратешког циља
ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА И
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи
корисници су физичка лица, регистрована у
Регистру пољопривредних газдинстава у складу са
Законом о пољопривреди и руралном развоју за
све инвестиције.
2.3.5. Економска одрживост: Корисници
не подносе бизнис план.
2.3.6. 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; Пољопривредни
произвођачи који су остварили право коришћења
подстицајних средстава у 2018. години немају
право на подстицаје у 2019. 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 замрзавање воћа, грожђа и поврћа и куповину
пољопривредног земљишта, као и подстицаје за
сертификацију органске производње.
2.3.7.
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.
.
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2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

201.3.2

Контрола и сертификација

201.3.4

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

2.3.9. Критеријуми селекције:
2.3.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи
за ову меру је 70%, максималан износ 500.000,00
динара.
2.3.11. Индикатори/показатељи:
Редни број

Назив показатеља

1

Број поднетих захтева

2

Површина под органском
производњом

2.3.12. Административна процедура:
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне
самоуправе. Град Чачак ће сваке године
објављивати Конкурс за доделу подстицајних
средстава, рокове за подношење захтева, као и
индикативни буџет мере. Град Чачак ће спровести
широку кампању информисања потенцијалних
корисника. Достављени захтеви ће бити
административно проверени од стране органа
локалне самоуправе и Комисије за доделу
подстицајних средстава у пољопривреди у смислу
комплетности, административне усаглашености,
прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове
и прихватљиви су, биће финансирани до висине
средстава према позиву за подношење захтева.
Захтеви се подносе од стране корисника на
обрасцима у складу са условима који су
Конкурсом прописани. Детаљне административне
провере се спроводе пре одобравања захтева ради
утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да
ли су услови за одобравање захтева испуњени.
Провере ће бити и на терену обиласком
пољопривредних
газдинстава.
После
административне контроле и контроле на лицу
места, доноси се предлог за доношење решења о
додели подстицајних средстава за пољопривредне
произвођаче. Након тога склапају се уговори са
подносиоцима
одабраних
пројеката
за
финансирање. Подносиоци захтева за подстицаје
односно мере у оквиру Програма су у обавези да
до-ставе своје захтеве заједно са другим траженим
документима преко писарнице Градске управе
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града Чачка, ул.Жупана Страцимира бр.2, 32000
Чачак..
2.4. Назив и шифра мере: 304 Економске
активности у циљу подизања конкурентности у
смислу додавања вредности кроз прераду као и на
увођење и сертификација система безбедности и
квалитета хране, органских производа и производа
са ознаком географског порекла на газдинствима
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 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

Страна 488 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

индивидуалног пољопривредног газдинства; •
Диверсификација руралне економије; •
Стварање
додате
вредности
пољопривредних производа
2.4.3. Веза мере са националним
програмима
за
рурални
развој
и
пољопривреду: Мере су у складу са Националним
програмом руралног развоја. Подстицаји за
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 предвиђени су као мере реализације
подциљева у оквиру стратешког циља РАСТ
КОНКУРЕНТНОСТИ УЗ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ
ЗАХТЕВИМА ДОМАЋЕГ И ИНОСТРАНОГ
ТРЖИШТА И ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКОГ
УНАПРЕЂЕЊА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ.
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
бинзнис 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 три (3) године од дана
исплате подстицаја и да се у том периоду предмет
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наменски користи (ово не важи код инвестиције
Подршка
увођењу
система
квалитета).
Пољопривредни произвођачи који су остварили
право коришћења подстицајних средстава у 2018.
години немају право на подстицаје у 2019. 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 замрзавање воћа, грожђа и
поврћа и куповину пољопривредног земљишта,
или ће у остварити у 2019. години подстицај за
набавку опреме за замрзавање воћа, грожђа и
поврћа.
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
Назив инвестиције
инвестиције
304.4

Подршка за увођење система квалитета

304.5.1.1

Набавка опреме за узорковање, пријем,
прераду, пуњење и паковање млека и
производа од млека

304.5.2.4

Набавка опреме и уређаји за хлађење,
пастеризацију и стерилизацију меса и
производа од меса

304.5.3.1

Набавка опреме и уређаја за сушење воћа,
поврћа и грожђа, као и њихових
производа

304.5.3.2

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

304.5.3.3

Набавка опреме и уређаја за бланширање,
пастеризацију и стерилизацију производа
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304.5.3.4

Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и
грожђа, као и прераду, пуњење и
паковање њихових производа

304.5.3.5

Набавка опреме за производњу вина,
ракија и других алкохолних пића, као и
опреме за дегустационе сале

304.5.6.1

Набавка опреме и уређаја за прераду
пчелињих производа

304.5.6.2

Набавка опреме и уређаја за паковање и
складиштење пчелињих производа

2.4.9. Критеријуми селекције:
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.
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
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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: 402 Подстицаји
за промотивне активности у пољопривреди и
руралном развоју
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 обла- сти
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 мере са националним
програмима
за
рурални
развој
и
пољопривреду: У складу је са мерама
Националног програма за пољопривреду Законом о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју прописују се четири врсте
подстицаја: дирeктнa плaћaњa, пoдстицajи мeрaмa
рурaлнoг рaзвoja, пoсeбни пoдстицajи и кредитна
подршка. У оквиру посебних подстицаја
предвиђена је мера Подстицаји за промотивне
активнсти у пољопривреди и руралном развоју.
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
бинзнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике:
Није применљиво за ову меру.
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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:
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: 601 Куповина
обрадивог пољопривредног земљишта у циљу
укрупњавања поседа
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.
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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 мере са националним
програмима
за
рурални
развој
и
пољопривреду: Мера је у складу са Националним
програмом за пољопривреду Републике Србије и
Националним програмом за рурални развој
Републике Србије . Општи и специфични циљеви
мере су у потпуности у складу са овим
програмима, такође у складу је и са једног од
подциљева дефинисаних стратегијом руралног
развоја – смањење површине напуштеног
земљишта.
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. Може се конкурисати сваке године.
2.6.7.
Специфични
критеријуми:
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
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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.

документима преко писарнице Градске управе
града Чачка, ул.Жупана Страцимира бр.2, 32000
Чачак.

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

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
последних
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.

Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
Куповина обрадивог пољопривредног
земљишта

601

2.6.9. Критеријуми селекције:
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. Провере
ће бити на терену обиласком пољопривредних
газдинстава. Провера ће се вршити и наредних 20
године. 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

2.7. Назив и шифра мере: 602 Нaбавка
хране и ветеринарске услуге за остављену женску
телад

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 мере са националним
програмима
за
рурални
развој
и
пољопривреду: Мера је у складу са Национални
програм за пољопривреду Републике Србије.
Мера је у складу са Подстицајима за квалитетна
приплодна грла – град Чачак финансира трошкове
исхране и ветеринарских услуга за остављену
уматичену женску телад како би се унапредила
расна структура и производне карактеристикње
грла и повећао њихов број.
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.
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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 три године. Може се
конкурисати сваке године.
2.7.7.
Специфични
критеријуми:
Непостоје специфични критеријуми за ову меру.
2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
Куповина хране и ветеринарских услуга

602

2.7.9. Критеријуми селекције:
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 3 године. Са
подносиоцима захева који буду испуњавали
услове
Конкурса биће склопљени уговори.
Корисник средстава у случају болести или

25. април 2019. године

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.
2.8. Назив и шифра мере: 603 Помоћ
младим
пољопривредницима
–
повећање
обрадивих површина
2.8.1. 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. Ово се посебно односи на одређени
број домаћинстава млађе старосне структуре и са
великим бројем деце (три и више). Такође, та
домаћинства ће се још више уситнити када се у
оставинским поступком подели на тако велики
број деце.
2.8.2. Циљеви мере: Општи циљ: •
Повећање
обима
пољопривредне
производње домаћинстава млађе старосне
структуре са већим бројем деце. Специфични
циљеви: •
Укрупњавање површине поседа •
Пораст економске величине газдинства •
Смањење
трошкова
пољопривредне
производње • Примена савремене технологије
производње
2.8.3. Веза мере са националним
програмима
за
рурални
развој
и
пољопривреду: Мера је у складу са Националним
програм за пољопривреду Републике Србије и
Националним програм за рурални развој
Републике Србије. Подстицаји за подршку
младима на руралном подручју су предвиђени као
средство решавања подциљева у оквиру
стратешког циља УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
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ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА И
СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА.
2.8.4. 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.
2.8.5. Економска одрживост: Корисници
не подносе бизнис план.
2.8.6. 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. Може се конкурисати сваке године.
2.8.7.
Специфични
критеријуми:
Корисник мора да купи минимум 0,2 ха обрадивог
пољопривредног земљишта, 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 0,2 хектара. 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. Такође, корисник подстицајних
средстава мора бити супружник из брачне
заједнице која има троје или више деце. Оба
супружника у тренутку подношења захтева не
смеју бити старији од 40 година (морају бити
рођени најдаље 1980.године).
2.8.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
603

Куповина обрадивог пољопривредног
земљишта – млади пољопривредници

2.8.9. Критеријуми селекције:
2.8.10. Интензитет помоћи: Интезитет
помоћи за ову меру је 50% од вредности
инвестиције за а максимално до 500.000 динара.
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2.8.11. Индикатори/показатељи:
Редни број

Назив показатеља

1

Број произвођача обухваћених мером

2

Површина купљених парцела

2.8.12. 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 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, изводе из матичне књиге рођених за сву
децу, извод из матичне књиге венчаних, пријава
пребивалишта за сву децу и родитеље 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. Провере
ће бити на терену обиласком пољопривредних
газдинстава. Провера ће се вршити и наредних 20
године. 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.
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA
Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор податка и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

рзс*

Регион

Шумадија и Западна Србија

рзс*

Област

Моравичка област

рзс*

Град или општина

Чачак

рзс*

Површина

636 km²

рзс*

Број насеља

58

рзс*

Број катастарских општина

57

рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)

6

Демографски показатељи
Број становника

115.337

рзс**

Број домаћинстава

39.409

рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km²)

180

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)

- 1,5

рзс**

- 5,3

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

14,1

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

24,97

рзс**

Просечна старост

42,8

рзс*

Индекс старења

128

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем 11,5
(%)

рзс*

Основно образовање (%)

19,3

рзс*

Средње образовање (%)

54,0

рзс*

Више и високо образовање (%)

10,5

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју становника
(%)

21,1

Процена

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

котлина, брежуљкасто-брдски,
планински

Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа

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

Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

умерено-континентална,
субпланинска

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

669

Интерни

Средња годишња температура (оС)

10,47

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

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

Интерни

Површина под шумом (hа)

14.510

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

Природни услови

рзс*
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Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

22,8

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)

5,07

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

8.962

рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

10.437

рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

7.683

Управа за трезор

- породична пољопривредна газдинства (%)

7.663

- правна лица и предузетници (%)

20

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

29.380

рзс***

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

46,2

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало(18) (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

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19)
(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

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

2,81

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)

/

Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

/

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ

2.095

Одводњавана површина КПЗ (ha)

/

Наводњавана површина КПЗ (ha)

2.900

рзс***
Интерни
рзс***

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на 1570.97.78
територији АП(20) (ha)

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини
која се даје у закуп (ha):

67,07

Интерни

- физичка лица (%)

/

Интерни

- правна лица (%)

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

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

5.295 трактора; 387 комбајна;
19.348 прикључних машина

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

28.102

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

81 хладњача; 278 сушара;17
стакленика; 1.641 пластеника

рзс***

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)

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

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ)

24.903

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству: 99,3 : 0,7

рзс***

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

10.773

рзс***

Годишње радне јединице (број)

10.773

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број) 6 земљорад.задруге; 10 удружења

рзс***
Интерни
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Производња пољопривредних производа(количина):
- биљна производња (t)

26.645 кромпир; 22.959 кукуруз;
10.135 пшеница; 11.437 ливаде;
6.952 шљива; 1.738 јабука; 590
грожђe

- сточарска производња (t, lit, ком.)

немамо податке

рзс***

Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
рзс*

Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(26) (km)

498,396

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

15; 49.276

рзс*

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

36.625

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

29.582

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

7.441

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

/

рзс*

Водопривредна инфраструктура

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број)

2 хидроелектране,15 великих и
580 малих трафостаница

Интерни

Објекти образовне инфраструктуре (број)

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

рзс*

Број становника на једног лекара

388

рзс*

Број корисника социјалне заштите

388

рзс*

Диверзификација руралне економије

388

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број)

7.630

Газдинства која обављају друге профитабилне
активности(30) (број)

24.376 (24.203+173)

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (број)

1.807

Трансфер знања и информација

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

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

да

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
(број)

200 одабраних газд.; 700-1000
осталих газд.

Социјална инфраструктура

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Бр. 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. год.
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

рзс* рзс***
рзс***
рзс*

Интерни
ПССС
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Члан 5.

На основу члана 63. Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“, бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за подручје
територије града Чачка за 2019. годину бр. 0650/19-I,
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У
ПОЉОПРИВРЕДИ У 2019. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Овом одлуком уређују се услови и начин
коришћења
подстицајних
средстава
у
пољопривреди у 2019. 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, Русије и
осталих потенцијалних тржишта.
- друге сврхе у складу са овом Одлуком.
Члан 3.
Средства за остваривање циљева из члана
2. ове одлуке обезбеђују се у буџету града Чачка и
користе се у складу са финансијским планом
Градске управе за локални економски развој који
доноси Градоначелник.
Члан 4.
Право на подстицајна средстава остварује
се на основу објављеног конкурса.
Одлуку о расписивању конкурса доноси
Комисија за доделу подстицајних средстава у
пољопривреди (у даљем тексту: Комисија).
у

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
средстава Скупштини града Чачка.
Члан 7.
Одлуку о додели подстицајних средстава
доноси Градоначелник на предлог Комисије.
Члан 8.

Члан 1.

Конкурс се објављује
средствима јавног информисања.

Комисију образује Градоначелник.

локалним

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.
Корисници су у обавези да наменски
употребе додељена средства о чему ће водити
рачуна Комисија у сарадњи са Градском управом
за локални економски развој.
Корисник не сме да отуђи предмет
инвестиције за коју је остварио подстицај у року
од три године, а у случају мере Куповина
обрадивог пољопривредног земљишта и мере
Помоћ младим пољопривредницима – повећање
обрадивих површина, у року од 20 година, од дана
исплате подстицајних средстава и у том периоду
предмет инвестиције се мора наменски користити.
У случају ненаменског коришћења,
корисници подстицајних средстава су у обавези да
у целости врате додељена средства.
Члан 11.
Међусобна права и обавезе града Чачка и
корисника подстицајних средстава уређују се
уговором.
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III УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

25. април 2019. године
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;

101.1.9

Машине за примарну
обраду земљишта

101.1.10

Машине за допунску
обраду земљишта

- 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,

101.1.11

Машине за ђубрење
земљишта

101.1.12

Машине за сетву

- 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.

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

Назив инвестиције

101.2.1

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

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

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

101.2.3

Машине и опрема за
руковање и транспорт
чврстог, полутечног и

Финансијска подршка пољопривредним
произвођачима у покретању, обнављању и
унапређењу пољопривредне производње, у
циљу осавремењавања технологије производње
пољопривредних
произвођача
и
прилагођавања
стандарда
и
квалитета
тржишту ЕУ, Русије и осталих потенцијалних
тржишта.
Члан 12.
Право на финансијску подршку имају
пољопривредни произвођачи и чланови њиховог
домаћинстава који се баве пољопривредном
производњом под условом да:

Члан 13.
Финансијска подршка користиће се за:
Сектор

Шифра
Инвестиције
101.1.1

101.1.3

Сектор
Млеко

101.1.4

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

Сектор
Месо

25. април 2019. године

101.2.5

Сектор
производње
конзумних
јаја

101.3.1

101.4.1

101.4.10
Сектор
Воће,
грожђе,
поврће и
цвеће

101.4.12
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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

101.4.18

Опрема/механизација за
заштиту од мраза

101.4.19

Машине за примарну
обраду земљишта

101.4.2

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

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

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

101.4.3

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)

101.5.1

Машине за примарну
обраду земљишта

Сектор

101.5.10

Остали
усеви

Машине и опрема за
наводњавање усева

101.5.2

Машине за допунску
обраду земљишта

Набавка опреме за
живинарске фармe за
производњу конзумних
јаја
Подизање нових или
обнављање постојећих
(крчење и подизање)
вишегодишњих засада
воћака, хмеља и винове
лозе
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

101.4.13

Набавка опреме-линија
за чишћење и прање
производа

101.4.14

Набавка опреме-линија
за бербу, сортирање и
калибрирање производа

101.5.3

Машине за ђубрење
земљишта

101.5.4

Машине за сетву

Набавка опреме-линија
за паковање и
обележавање производа

101.5.5

Машине за садњу

101.5.6

Машине за заштиту биља

101.5.7

Машине за убирање
односно скидање усева

101.5.8

Машине за транспорт

101.6.2

Набавка опреме за
пчеларство

101.6.3

Набавка возила и
приколица за транспорт
пчелињих друштава

101.4.15

101.4.16

101.4.17

Набавка опреме за
орезивање, дробљење,
сечење и уклањање
остатака након резидбе
воћних врста
Опрема за вентилацију и
опрема за принудну
вентилацију

Сектор
пчеларство

Страна 500 – Број 6
201.1.1

Одрживо управљање
земљиштем /анализа
земљишта са
препоруком

201.3.2

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

Органска
производња

201.3.4

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

304.4

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

304.5.1.1

Набавка опреме за
узорковање, пријем,
прераду, пуњење и
паковање млека и
производа од млека

304.5.2.4

Набавка опреме и
уређаји за хлађење,
пастеризацију и
стерилизацију меса и
производа од меса

304.5.3.1

Набавка опреме и уређаја
за сушење воћа, поврћа и
грожђа, као и њихових
производа

304.5.3.2

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

304.5.3.3

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

304.5.3.5

Набавка опреме за
производњу вина, ракија
и других алкохолних
пића, као и опреме за
дегустационе сале

304.5.6.1

Набавка опреме и уређаја
за прераду пчелињих
производа

304.5.6.2

Набавка опреме и уређаја
за паковање и
складиштење пчелињих
производа
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601

Куповина обрадивог
пољопривредног
земљишта

602

Куповина хране и
ветеринарских услуга за
остављену женску телад

603

Куповина обрадивог
пољопривредног
земљишта – млади
пољопривредници

За све инвестиције интезитет помоћи је
50% од вредности инвестиције, осим за
инвестицију Куповина обрадивог пољопривредног
земљишта где је интензитет помоћи 30%, 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% и за
инвестицију Куповина обрадивог пољопривредног
земљишта – млади пољопривредници где је
интензитет помоћи 80%.
Минимална висина инвестиције за коју се
тражи финансијска подршка мора бити 20.000,00
динара – осим у случају мере Одрживо управљање
земљиштем /анализа земљишта са препоруком,
где не постоји ово ограничење.
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 пољопривред–
ног земљишта износ подстицајних средстава не
може бити већи од 300.000,00 динара по једном
регистрованом пољопривредном газдинству.
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, Куповина хране и
ветеринарских услуга за остављену женску
телад, Куповина обрадивог пољопривредног
земљишта – млади пољопривредници и Одрживо
управљање земљиштем /анализа земљишта са
препоруком могу се комбиновати са било којом
другом инвестицијом до максималног износа.
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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 2018. години немају
право на коришћење подстицајних средстава у
2019. 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,
куповину обрадивог пољопривредног земљишта –
млади пољопривредници и одрживо управљање
земљиштем /анализа земљишта са препоруком,
и за ове мере могу да остваре право на подстицаје
и у 2019. години.
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- 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: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. 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,

130.
На основу члана 77. члана78. став 2. члана
79. став 2. и члана 81. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 67. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

- 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.

I
Разрешавају се:
-

Уз пријаву се подноси:
- 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),
1. потврда о регистрацији пољопривредног
газдинства (активан статус),

Јоле Пешић, дужности председника Савета за
буџет и финансије,
Раденко Луковић и Александар Сретеновић,
дужности чланова Савета за буџет и финансије
II
Бирају се:

-

Раденко Луковић, одборник, представник
Одборничке групе „Александар Вучић –
Србија побеђује“, за председника Савета за
буџет и финансије

Страна 502 – Број 6
-
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Јасменка Луковић и Иван Логвинов,
одборници, представници Одборничке групе
„Александар Вучић – Србија побеђује“, за
чланове Савета за буџет и финансије

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

131.
На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 83. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 69. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),

132.
На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 84а. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 71. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
I

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ДВА
ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Разрешавају се:
-

- Ђорђе Шипетић и Милун Кузмановић, дужности
чланова Савета за урбанизам, комуналне
делатности и заштиту животне средине
II
Бирају се:

Аница Слијепчевић и
Милан Рогановић, дужности чланова Савета за
здравље
II
Бирају се:

I
Разрешавају се:

25. април 2019. године

-

Тања Стовраг, одборник, коју је предложила
Одборничка група „Александар Вучић –
Србија побеђује“,

-

Нада Лазовић, одборник, коју је предложила
Одборничка група Ивица Дачић – СПС-ЈС, за
чланове Савета за здравље.
III

-

Радован Шеварлић, одборник, и

-

Бојан Вукосављевић, представник грађана,
које је предложила Одборничка група
„Александар Вучић – Србија побеђује“, за
чланове Савета за урбанизам, комуналне
делатности и заштиту животне средине
III

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

25. април 2019. године
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133.
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134.

На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 85. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 73. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),

На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 87. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 75. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТАЛЕ
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ДВА
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ И
МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
I

I
Разрешавају се:
-

-

Биљана Рубаковић, дужности председника
Савета за социјалну заштиту и остале
друштвене делатности
Слободан Николић,
Мирослав Спасојевић и
Мирјана Милић, дужности чланова Савета за
социјалну заштиту и остале друштвене
делатности.
II
Бирају се:

-

-

Милорад Јевђовић, одборник, кога је
предложила Одборничка група ПУПС-ЈЧ за
председника Савета за социјалну заштиту и
остале друштвене делатности
Драган Радовановић, представник грађана,
Гордана Марјановић, одборник, и
Кристина Јевтовић, представник грађана, које
је предложила Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“, за чланове Савета за
социјалну заштиту и остале друштвене
делатности.

Разрешавају се:
-

Милош Марић и
Оливера
Матовић,
дужности
чланова
Комисије за кадрове и мандатно имунитетска
питања.
II
Бирају се:

-

Братислав Ћурчић, одборник, кога је
предложила Одборничка група ПУПС-ЈЧ,
Станимир Бјелић, одборник, кога је
предложила Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“, за чланове Комисије
за кадрове и мандатно имунитетска питања.
III

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

135.
На основу члана 79. став 2. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
РЕШЕЊЕ

25. април 2019. године

137.

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЈЕДНОГ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА СТАТУТ, ДРУГЕ
ПРОПИСЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ

На основу члана 79. став 2. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),

I

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је

Милици Прокић, престаје дужност члана
Савета за статут, друге прописе и организацију,
због наступања смрти.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИТУЖБЕ И ПРЕДЛОГЕ

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године

I
Милици Прокић, престаје дужност
председника Комисије за притужбе и предлоге,
због наступања смрти.
II

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

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 89. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 77. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године

136.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
СТАТУТ, ДРУГЕ ПРОПИСЕ И
ОРГАНИЗАЦИЈУ
I
Бира се:
-

Никола Наумовић, одборник, кога је
предложила Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“, за члана Савета за
статут, друге прописе и организацију

138.
На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 91. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 79. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И РАЗРЕШЕЊУ
ОДНОСНО ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРИТУЖБЕ И ПРЕДЛОГЕ

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

I
Разрешавају се:
-

Виолета Марковић, и
Александар Сретеновић, дужности чланова
Комисије за притужбе и предлоге.
II
Бирају се:

-

Владимир Радосавчевић,
председника

одборник,

за

25. април 2019. године
-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Милош Павловић, одборник, и
Милка Владисављевић, одборник, које је
предложила Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“ за чланове Комисије
за притужбе и предлоге
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

140.
На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 95. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 83. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је

139.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 93. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 81. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ТРИ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР
I
Разрешавају се:
-

РЕШЕЊЕ

Татјана Рогановић,
Владимир Димитријевић и
Горан Видојевић, дужности чланова Савета за
јавни ред и мир

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ТРИ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

II
Бирају се:

I
Разрешавају се:
-

Радисав Рацковић,
Милош Милекић, и
Светлана Пауновић, дужности чланова Савета
за пољопривреду.
II
Бирају се:

-

Радован Шеварлић, одборник,
Оливера Мартаћ, одборник, и
Раде Кулашевић, представник грађана, које је
предложила Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“ за чланове Савета за
пољопривреду.
III

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

-

-

Биљана Јаковљевић, представник грађана, и
Миладинка Ђукић, одборник, које је
предложила Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“ за чланове Савета за
јавни ред и мир.
Стефан Пантелић, представник грађана, кога је
предложила Одборничка група Ивица Дачић–
СПС–ЈС.
III

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

141.
На основу члана 77. члан 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 97. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 85. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЕТИРИ ЧЛАНА
КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ
СЛУЖБИ

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је

I
Разрешавају се:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ТРИ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
I
Разрешавају се:
-

-

Обрад Павловић,
Драган Ћендић и
Марија Ћумуровић, дужности чланова Савета
за локални економски развој.
II
Бранко Дабовић, представник грађана,
Симо Шулубурић, представник грађана,
Оливера Милинковић, представник грађана,
које је предложила Одборничка група
„Александар Вучић – Србија побеђује“ за
чланове Савета за локални економски развој.

Бирају се:
-

-

III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Миленко Каличанин, дужности председника
Корисничког савета јавних служби
Милош Марић,
Иван Видојевић,
Александра Ћурчић, и
Братислав Танасковић, дужности чланова
Корисничког савета јавних служби
II

Бирају се:
-

Милијан Минић, одборник, кога је предложила
Одборничка група „Александар Вучић –
Србија побеђује“, за председника Корисничког
савета јавних служби
Братислав Стојановић, представник грађана
Милош Максимовић, представник грађана
Марко Достанић, представник грађана, које је
предложила Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“
Бранка Павловић, представник грађана, коју је
предложила Одборничка група ПУПС-ЈЧ, за
чланове Корисничког савета јавних служби
III

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

142.
На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 99. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 87. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),

25. април 2019. године

143.
На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 101. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и

25. април 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

члана 89. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
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15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 91. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЕТИРИ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА
УЛИЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ДВА
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ПРАЗНИКА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА

I

I

Разрешавају се:
-

Милош Марић, дужности председника
Комисије за одређивање назива улица
Ацо Ђенадић,
Радивоје Домановић,
Душко Савић, и
Александар Радојевић, дужности чланова
Комисије за одређивање назива улица

Разрешавају се:
-

II
Бирају се:

II
Бирају се:
-

-

-

Андрија Миликић, одборник, кога је
предложила Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“, за председника
Комисије за одређивање назива улица
Срећко Ниџовић, одборник
Ивана Вукајловић, одборник
Милош Белопавловић, представник грађана, и
Матија Братуљевић, представник грађана, које
је предложила Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“ за чланове Комисије
за одређивање назива улица.
III

Предраг Јевтић, и
Славко Борисављевић, дужности чланова
Комисије за обележавање празника и доделу
признања

-

Наташа Цвијовић, одборник, коју је
предложила Одборничка група Ивица Дачић–
СПС–ЈС,
Дарко Василић, представник грађана, кога је
предложила Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“ за чланове Комисије
за обележавање празника и доделу признања.
III

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
144.
На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 103. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,

145.
На основу члана 77. члана 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 105. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 93. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
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-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ
ЧЕТИРИ ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I
Разрешавају се:
Александар Божовић,
Милош Ракоњац,
Александар Симоновић, и
Антонела Луковић, дужности чланова Савета
за младе.
II

-

Бирају се:
Владимир Словић, одборник, кога је предложила
Одборничка група Ивица Дачић-СПС-ЈС
Марина Недовић, представник грађана, коју је
предложила Одборничка група ПУПС-ЈЧ
Миланко Кривокућа, одборник, и
Сузана Вукић, одборник, које је предложила
Одборничка група „Александар Вучић – Србија
побеђује“ за чланове Савета за младе.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
146.
На основу члана 77. члан 78. став 2. члана
79. став 2. и члана 107. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 63. став 1. и
члана 95. Пословника о раду Скупштине града
(„Сл. лист града Чачка“ број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА И ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ
I
Разрешавају се:
- Радмила Живковић, дужности председника
Комисије за равноправност полова и подршку
породици,

-

25. април 2019. године

Јованка Родић, и
Зорица Кнежевић, дужности чланова Комисије
за равноправност полова и подршку породици.
II
Бирају се:

-

-

Владимир Словић, одборник, кога је
предложила Одборничка група Ивица ДачићСПС-ЈС, за председника Комисије за
равноправност полова и подршку породици,
Мирослава Ћирковић, представник грађана, и
Јасмина Петковић, представник грађана, које
је предложила Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“ за чланове Комисије
за равноправност полова и подршку породици.
III

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
147.
На основу члана 18. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 63. став
1. тачка 11а Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015,
26/2016 и 11/2018) и члана 15. став 2. Одлуке о
оснивању Дома здравља „Чачак“ Чачак („Сл. лист
града Чачка“ број 8/2014 – пречишћен текст),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
I
Именује се др Александар Пајовић, спец.
опште медицине, за директора Дома здравља
„Чачак“ Чачак.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

25. април 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Страна 509 – Број 6

члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 11.
Одлуке о оснивању Установе за КОД „Коста
Новаковић“ Чачак („Службени лист општине
Чачак“ бр. 7/94),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

148.
На основу чл. 45. ст. 4. и чл. 48а ст. 2. т. 1.
Закона о култури («Сл. гласник РС» број 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.), члана 63. став 1. тачка
11а Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка»
број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и
11/2018) и члана 25. Одлуке о организовању
Установе Народни музеј Чачак («Сл. лист општине
Чачак» број 4/2006 и «Сл. лист града Чачка» број
4/2011, 17/2013 и 23/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК
I
Разрешава
се
Анђелија
Чвркић,
представник
запослених,
дужности
члана
Надзорног одбора Народног музеја Чачак.
II

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“
ЧАЧАК
I
Разрешава
се
Лела
Шћеповић,
представник
запослених,
дужности
члана
Управног одбора Установе за културно-образовну
делатност „Коста Новаковић“ Чачак.
II
Именује се
Маријана
Тодоровић,
референт за правне, кадровске и административне
послове, за члана Управног одбора Установе за
културно-образовну делатност „Коста Новаковић“
Чачак, као представник запослених.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године

Именује се Дејан Петровић, виши
препаратор, за члана Надзорног одбора Народног
музеја Чачак, као представник запослених.

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

III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

150.
На основу члана 46. став 1. тачка 8. и став
6. Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС»
број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) и
члана 54. став 1. тачка 8. и став 7. Пословника о
раду Скупштине града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 11/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

149.
На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Утврђује се да је Милици Прокић,
изабраној са изборне листе Двери – за спас Чачка
– Бошко Обрадовић, престао мандат одборника

Страна 510 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Скупштине града Чачка, због наступања смрти 11.
априла 2019. године.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

25. април 2019. године

152.
На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 123. ст. 3 и 4. Закона о социјалној заштити
(«Сл. гласник РС» број 24/11), члана 63. став 1.
тачка 11а Статута града Чачка («Сл. лист града
Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015,
26/2016 и 11/2018) и члана 5. Одлуке о органима
Центра за социјални рад у Чачку («Сл. лист
општине Чачак» број 1/92),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

151.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 14.
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 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И
ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„ЗРАЧАК“ ЧАЧАК

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЧАЧКУ
I
Разрешава се Наташа Милић, представник
оснивача, дужности члана Надзорног одбора
Центра за социјални рад у Чачку.
II
Именује се Сања Ђоковић, за члана
Надзорног одбора Центра за социјални рад, као
представник оснивача.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».

I

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године

Именује се Ана Јаковљевић, дипл.
дефектолог-олигофренолог,
за
директора
Установе за дневни боравак деце, младих и
одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак.

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

II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

153.
На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 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),

25. април 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,
МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
I
Разрешава се Иван Павловић, представник
оснивача, дужности члана Управног одбора
Установе за дневни боравак деце, младих и
одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак.
II
Именује се Сретен Радојичић, средња
стручна спрема, за члана Управног одбора
Установе за дневни боравак деце, младих и
одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак,
као представник оснивача.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године

Страна 511 – Број 6

активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
2.045.916,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 170,
за извођење додатних радова на адаптацији
дела зграде Дома културе Чачак за потребе
Start Up центра.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 170, економска
класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање, Расход по наменама, 4251 –
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката, Функционална класификација
490, Извор финансирања 01 (издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа за локални економски развој,
Програм 1501 Локални економски развој,
Пројекат 1501 – 23. Start Up центар.
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: 06-53/2019-III
22. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
155.
154.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 22. априла 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 22. априла 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од

Страна 512 – Број 6
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233.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 235,
за потребе ОШ „Степа Степановић“ Горња
Горевница, на име штампања Монографије
поводом јубилеја Школе (186.000,00
динара), објављивања Конкурса за избор
директора Школе (32.000,00 динара) и
таксе за полагање исплита за лиценцу
директора Школе (15.000,00 динара).
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 235:
- економска
класификација
463
–
Трансфери осталим нивоима власти,
Расход по наменама 4233 – Услуге
образовања и усавршавања запослених,
Функционална класификација 912, Извор
финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
друштвене
делатности,
Индиректни
корисник буџетских средстава ОШ „Степа
Степановић“ Горња Горевница, Програм
2002 Основно образовање и васпитање,
ПА 2002-0001 Функционисање основних
школа, у износу од 15.000,00 динара;
- економска
класификација
463
–
Трансфери осталим нивоима власти,
Расход по наменама 4234 – Услуге
информисања,
Функционална
класификација 912, Извор финансирања
01 (издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за друштвене делатности,
Индиректни
корисник
буџетских
средстава ОШ „Степа Степановић“ Горња
Горевница, Програм 2002 Основно
образовање и васпитање, ПА 2002-0001
Функционисање основних школа, у износу
од 218.000,00 динара.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-53/2019-III
22. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

25. април 2019. године

156.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 22. априла 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
30.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 235,
за потребе ОШ за образовање одраслих
Чачак, на име набавке потребног
материјала за образовање.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 235, економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, Расход по наменама 4266
– Материјал за образовање, Функционална
класификација 912, Извор финансирања
01 (издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за друштвене делатности,
Индиректни
корисник
буџетских
средстава ОШ за образовање одраслих
Чачак, Програм 2002 Основно образовање
и
васпитање,
ПА
2002-0001
Функционисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-53/2019-III
22. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

25. април 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

157.

Страна 513 – Број 6

158.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), 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, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 22. априла 2019. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 22. априла 2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
347.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 290,
за потребе Дома културе Чачак, на име
издавања две свеске часописа „Градац“.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 290, економска
класификација 424 – Специјализоване
услуге, Расход по наменама, 4242 – Услуге
образовања,
културе
и
спорта,
Функционална класификација 820, Извор
финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
друштевене делатности, Индиректни
корисник буџетских средстава Дом
културе Чачак, Програм 1201 Развој
културе и информисања, ПА 1201 – 0002
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва.
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: 06-53/2019-III
22. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
730.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 474,
за трошкове привођења намени објекта
Градске библиотеке у Чачку.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 474, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти, Расход по наменама 5112 –
Изградња
зграда
и
објеката,
Функционална класификација 490, Извор
финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
финансије, Програм 1101. Урбанизам и
просторно планирање, Пројекат 1101-05.
Завршни радови на Градској библиотеци и
партнерно уређење.
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: 06-53/2019-III
22. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 514 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

159.

25. април 2019. године

160.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), 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, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 22. априла 2019. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 22. априла 2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
360.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 538
за потребе МЗ Трнава, на име утрошка
воде
након
превезивања
водовода
„Трнавско врело“ на регионални систем
„Рзав“, по рачуну ЈКП „Водовод“ Чачак.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 538, економска
класификација 421 – Стални трошкови,
Расход по наменама 4213 – Комуналне
услуге, Функционална класификација 160,
Извор финансирања 01 (издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа
за
финансије,
Индиректни
корисник буџетских средстава – Месна
заједница Трнава Чачак, Програм 0602
Опште услуге локалне самоуправе, ПА
0002 Функционисање месних заједница –
редовно пословање.
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: 06-53/2019-III
22. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
22.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 539
за потребе МЗ Трнава, на име плаћања
трошкова објављивања информативних
огласа за издавање у закуп пословног
простора у МЗ Трнава.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 539, економска
класификација 423 – Услуге по уговору,
Расход по наменама 4234 – Услуге
информисања,
Функционална
класификација 160, Извор финансирања 01
(издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за финансије, Индиректни
корисник буџетских средстава – Месна
заједница Трнава, Програм 0602 Опште
услуге локалне самоуправе, ПА 0002
Функционисање месних заједница –
редовно пословање.
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: 06-53/2019-III
22. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

25. април 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

161.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 22. априла 2019. године, донело је

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: 06-53/2019-III
22. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009- Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
150.000,00 динара, за непланиране сврхе
за које није утврђена апропријација и то за
трошкове одласка студената Факултета
техничких наука на Међународноспортско научно такмичење студената
менаџмента и економије под називом
„Менаџеријада и економијада 2019“ и
отвара нова апропријација 5/1, економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, Расход по наменама 4631
– Текући трансфери осталим нивоима
власти, Функционална класификација 110,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава
–
Градоначелник града, Програм 2101
Политички систем локалне самоуправе,
ПА 2101-0002. Функционисање извршних
органа.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на нову апропријацију 5/1, економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, Расход по наменама 4631
– Текући трансфери осталим нивоима
власти, Функционална класификација 110,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава
–
Градоначелник града, Програм 2101
Политички систем локалне самоуправе,
ПА 2101-0002. Функционисање извршних
органа.

Страна 515 – Број 6

162.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 22. априла 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009- Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
66.200,00 динара, за непланиране сврхе за
које није утврђена апропријација и то за
плаћање трошкова поступка по решењу
Градске управе за локалну пореску
администрацију број 43/552-1/2018 од
20.03.2019. године и отвара нова
апропријација
107/1,
економска
класификација 482 – Порези, обавезне
таксе, казне и пенали, Расход по наменама
4821 – Остали порези, Функционална
класификација 130, извор финансирања 01
( Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава Градска управа за локалну пореску
администрацију, Програм 0602. Опште
услуге локалне самоуправе, ПА 06020001. Функционисање локалне самоуправе
и градских општина.

Страна 516 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на нову апропријацију 107/1. економска
класификација 482 – Порези, обавезне
таксе, казне и пенали, Расход по наменама
4821 – Остали порези, Функционална
класификација 130, извор финансирања 01
( Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава Градска управа за локалну пореску
администрацију, Програм 0602. Опште
услуге локалне самоуправе, ПА 06020001. Функционисање локалне самоуправе
и градских општина.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-53/2019-III
22. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

163.
На основу члана 247. Закона о раду
(„Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
овлашћени орган оснивача - Градско веће града
Чачка, репрезентативни синдикат - Синдикална
организација Спортског центра „Младост“ Чачак и
директор Установе за физичку културу Спортски
центар „Младост“ Чачак закључују
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ
„МЛАДОСТ“, ЧАЧАК
Основне одредбе
Члан 1.
Колективним уговором Установе за
физичку културу Спортски центар „Младост“
Чачак
(даље: Колективни уговор), у складу са законом,
општим и посебним колективним уговором,
уређују се права, обавезе и одговорности
запослених (даље: запослени), из радног односа и
међусобни односи учесника колективног уговора.

25. април 2019. године
Члан 2.

Колективни уговор се примењује на све
запослене у Установи.
Члан 3.
Колективним уговором се не могу
утврдити мања права и неповољнији услови рада
од права и услова рада утврђених законом.
Члан 4.
На права, обавезе и одговорности
запослених који нису уређени Колективним
уговором, непосредно се примењују одговарајуће
одредбе закона.
Радно време
Пуно радно време
Члан 5.
Радно време запослених износи 40 часова у
радној недељи.
Радни однос може да се, изузетно, заснује
на неодређено или одређено време, за рад са
радним временом краћим од пуног радног времена
(непуно радно време), али не краћим од четири
сата двевно.
Правилником
о
организацији
и
систематизацији послова утврђују се послови који
могу да се обављају са непуним радним временом.
Послодавац је дужан да пре утврђивања
послова са непуним радним временом затражи
мишљење репрезентативних синдиката. У захтеву
је дужан да наведе образложене разлоге за
утврђивања радних места са непуним радним
временом. Репрезентативни синдикат је дужан да
мишљење достави у року од пет радних дана од
дана добијања захтева.
Члан 6.
Запослени који ради са непуним радним
временом остварује право на плату, друга примања
и друга права из радног односа сразмерно времену
проведеном на раду, осим ако за поједина права
није законом или овим колективним уговором
другачије одређено.
Запосленом који ради на пословима са
непуним радним временом послодавац је дужан да
обезбеди исте услове рада као и запосленом са
пуним радним временом на истим или сродним
пословима.
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Распоред радног времена
Члан 7.
Распоред радног времена у оквиру радне
недеље утврђује директор.
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Колективног уговора, утврди да запосленом
припада већи број дана од утврђеног лимита из
члана 9. овог Колективног уговора, запослени ће
имати право на 30 радних дана годишњег одмора.
Члан 12.

Прерасподела радног времена
Члан 8.
Директор Установе доноси одлуку о
увођењу прерасподеле радног времена за
запослене, због сезонски повећаног или смањеног
обима посла.
Прерасподела радног времена се врши тако
да укупно радно време у периоду од шест месеци
не буде дуже од уговореног радног времена
запосленог.
Годишњи одмор
Члан 9.

Запослени има право на дванаестину
годишњег одмора (сразмерни део) за сваки месец
дана рада у календарској години у којој је засновао
радни однос или у којој му престаје радни однос.
Члан 13.
Запослени може користити годишњи
одмор једнократно или у два или више делова, у
складу са законом у споразуму са Установом, с тим
да први део у трајању од најмање две радне недеље
непрекидно користи у текућој календарској
години, а друге делове најкасније до 30. јуна
наредне године.

Запослени има право на годишњи одмор у
трајању од најмање 20, а највише 30 радних дана.

Плаћено одсуство

Члан 10.

Члан 14.

Дужина годишњег одмора утврђује се тако
што се законски минимум од 20 радних дана
увећава по основу:
1. Доприноса у раду до 2 радна дана;
2. Радног искуства, и то најмање један радни дан
за сваких навршених пет година времена
проведеног у радном односу, укључујући стаж
осигурања с увећаним трајањем;
3. Стручне спреме:
- запосленом са високим образовањем - 5 радних
дана
- запосленима са средњом школском спремом - 3
радна дана
- запосленим са осталим степенима школске
спреме по 1 радни дан
4. Услова рада:
- на пословима са повећаним ризиком у складу са
актом о процени ризика до 3 радна дана;
- за ноћни рад - 2 радна дана
5. Запосленом инвалиду, самохраном родитељу са
дететом до 15 година, запосленом са двоје или
више деце млађих од 15 година, запосленом који
издржава дете које има сметње у психофизичком
развоју - 3 радна дана.

Запослени има право на плаћено одсуство
са рада у случају:
1. порођаја супруге или ванбрачног партнера
који живи у заједничком домаћинству са
запосленим– 5 радних дана
2. порођаја другог члана уже породице – 1
радни дан
3. полагања стручног испита који је обавезан
услов за рад на радном месту на које је распоређен
–7 радних дана
4. ступање у брак – 7 радних дана
5. отклањање последица у домаћинству
запосленог изазваних елементарним непогодама,
хаваријама, пожаром или другим непредвидивим
разлозима више силе – 3 радна дана
6. селидбе 3 радна дана
7. полагања испита у оквиру стручног
усавршавања и образовања по – 1 радни дан, а
највише 7 радних дана у току календарске године
8. теже болести члана уже породице – 7
радних дана
9. смрти члана уже породице – 5 радних дана

Члан 11.

10. добровољног давања крви, рачунајући и
дан давања крви - 3 радна дана

Уколико се приликом утврђивања права
запосленог на број дана годишњег одмора,
применом критеријума из члана 10. овог

11. одсуствовање са посла ради присуствовања
седницама,
конференцијама,
конгресима,
семинарима, културним, радничко-спортским
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играма и другим синдикалним активностима – до
7 радних дана

5) за обављање неодложних личних послова
седам радних дана,

12.
рекреативног одмора у организацији
репрезентативног синдиката – до 7 радних дана

Запосленом се може одобрити неплаћено
одсуство и дуже од тридесет радних дана у једној
календарској години када директор оцени да то не
ремети процес рада у Установи уз претходно
прихваћено
мишљење
репрезентативног
синдиката.

13. обављање волонтерских дужности у
хуманитарним удружењима и организацијама – до
два радна дана, а највише 4 радна дана у току
календарске године.
14. ступање у брак детета, односно пасторка,
усвојеника или храњеника – 3 радна дана

За време неплаћеног одсуства запосленом
мирују права и обавезе из радног односа.

Чланом уже породице сматра се: брачни
друг, ванбрачни друг, деца, браћа, сестре,
родитељи, усвојилац, усвојеник, стратељ и друга
лица која живе у заједничком породичном
домаћинству са запосленим.

Стручно оспособљавање и усавршавање
запослених

Плаћено одсуство из овог члана може се
користити у току календарске године - у укупном
трајању од 7 радних дана.
Изузетно, у случајевима из става 1 тачка
1,3,4,5,8,9,10, 12 и 14. овог члана укупан број
радних дана који се користи као плаћено одсуство
у току календарске године увећава се за број дана
као време одсуства у сваком од тих случајева.
Плаћено одсуство се одобрава, на писани
захтев запосленог под условом да је запослени
приложио одговарајућу документацију (доказ о
постојању правног основа за коришћење плаћеног
одсуства).
Неплаћено одсуство
Члан 15.
Запосленом се може одобрити право на
неплаћено одсуство у укупном трајању до
тридесет радних дана у једној календарској
години, под условом да одсуство не омета процес
и организацију рада, у следећим случајевима:
1) полагање стручног испита или испита
којим се стиче непосредно виши степен
образовања у области у коју спадају послови које
запослени обавља, израда докторске дисертације,
учешће у студијским или експертским групама и
другим облицима стручног усавршавања, када је
запослени по истом основу већ искористио право
на плаћено одсуство пет дана,
2) стручно усавршавање за које запослени
нема право на плаћено одсуство пет радних дана,
3) за случај смрти сродника који нису
наведени у члану 14. овог Уговора три радна дана,
4) за негу члана породице који нису наведени
у члану 14 овог уговора пет радних дана,

Члан 16.
Установа је дужна да омогући стручно
оспособљавање и усавршавање у случају када то
захтева потреба процеса рада и увођење новог
начина и организације рада, а запослени је дужан
да се у току рада образује, стручно оспособљава и
усавршава за рад.
Запосленом који се упућује на стручно
оспособљавање и усавршавање из става 1. овог
члана, односно стицање вишег степена
образовања, одобрава се плаћено одсуство и
закључује се уговор о стручном усавршавању.
Трошкови
образовања,
стручног
оспособљавања и усавршавања из става 1. овог
члана обезбеђују се из средстава Установе и
других извора, у складу са законом и општим
актом, а у случају да запослени прекине
образовање,
стручно
оспособљавање
или
усавршавање, дужан је да Установи накнади
трошкове, осим ако је то учинио из оправданих
разлога.
Плата, накнада плате и друга примања
запослених
Плата
Члан 17.
На утврђивање и обрачун плата, накнада и
додатака запослених примењују се прописи којима
се уређују плате и накнаде и друга примања
запослених у јавним службама.
Елементи за утврђивање плате
Члан 18.
Запослени у установи имају право на
одговарајућу плату за свој рад.
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Плата запослених се утврђује на основу
следећих елемената:
1. основице за обрачун плата (у даљем
тексту: основица)
2. коефицијента који се множи са основицом
(у даљем тексту: коефицијент)
3. додатка на плату,
4. обавеза које запослени плаћа по основу
пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање из плата, у складу са законом.
Члан 19.
Коефицијент изражава сложеност послова,
одговорност, услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име
накнаде за исхрану у току рада и регреса за
коришћење годишњег одмора.
Члан 20.
За обрачун и исплату плата запослених
примењују се коефицијенти утврђени Уредбом о
коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама у делу који се
односи на Установу утврђени у складу са законом,
у зависности од степена стручне спреме и звања
запослених, које је потребно за обављање послова
на које је распоређен.
Члан 21.
Ако Установа оствари приходе који нису
јавни приходи у смислу Закона о јавним
приходима и јавним расходима, може увећати
плате утврђене у складу са Законом о платама у
државним органима и јавним службама и актом
Владе до висине оствареног прихода, а највише до
30% по запосленом.
Одлуку о исплати увећаних плата у смислу
става 1. овог члана, доноси директор.
Члан 22.
Плата приправника износи 80% основне
плате за послове за које је закључио уговор о раду,
односно за послове за које се приправник у
Установи оспособљава.
Члан 23.
Додатак на плату припада запосленом за:
1) време проведено у радном односу
(минули рад)-у висини 0,4 % од основице, за сваку
пуну годину рада остварену код послодавца,
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2) дежурство и други случајеви рада дужег
од пуног радног времена (прековремени рад) - 30%
од основице,
3) рад на дан државног и верског празника
– 125% од основице,
4) рад ноћу (између 22.00 и 6.00 часова
наредног дана) ако такав рад није вреднован при
утврђивању коефицијента – 35% од основице.
Ако су се истовремено стекли услови по више
основа утврђених у ставу 1. овог члана, проценат
увећане плате не може бити нижи од збира
процената по сваком од основа увећања.
Запослени који радe на радним местима са
нижом и средњом стручном спремом има право на
додатак за остварене резултате рада једном у три
месеца ако је од јануара до марта од априла до јуна,
од јула до септембра или октобра до децембра
остварио надпросечне резултате рада по обиму и
квалитету рада.
Додатак за остварене резултате рада може да
износи до 50% основне плате запосленог, а
исплаћује се уз плату за март, јун, септембар и
децембар.
О додатку за остварене резултате и о његовој
висини решењем одлучује руководилац органа.
Накнада плате
Члан 24.
Запослени има право на накнаду плате у
висини просечне плате у претходних дванаест
месеци, за време одсуствовања са рада на дан
празника који је нерадан дан, годишњег одмора,
плаћеног одсуства, војне вежбе, одазивања на
позив државног органа и у свим другим
случајевима плаћеног одсуства који нису посебно
уређени Законом, колективним уговором или
уговором о раду.
Члан 25.
Установа је дужна да запосленом обезбеди
накнаду плате за време одсуствовања са рада због
привремене спречености за рад до 30 дана, и то:
1) у висини 65% просечне плате у
претходних дванаест месеци пре месеца у коме је
наступила привремена спреченост за рад, која не
може бити нижа од минималне зараде, утврђене у
складу са Законом, ако је спреченост за рад
проузрокована болешћу или повредом ван рада;
2) у висини 100% просечне плате у
претходних дванаест месеци пре месеца у којем је
наступила привремена спреченост за рад, која не
може бити нижа од минималне зараде утврђене у
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складу са законом, ако је спреченост за рад
проузрокована
повредом
на
раду
или
професионалном болешћу, ако Законом није
друкчије одређено.
Члан 26.
Запослени има право на накнаду плате у
висини 100% просечне плате у претходних
дванаест месеци а не мање од минималне зараде,
утврђене у складу са Законом, за време прекида
рада до којег је дошло без кривице запосленог,
најдуже за 45 дана.
Члан 27.
Запослени има право на накнаду плате у
висини 100% просечне плате у претходних
дванаест месеци, а не мање од минималне зараде
утврђене у складу са законом, за време прекида
рада до којег је дошло наредбом надлежног
државног органа или надлежног органа Установе
због необезбеђивања безбедности и здравља на
раду, која је услов даљег обављања рада без
угрожавања живота и здравља запослених и
других лица и у другим случајевима, у складу са
законом.
Рокови за исплату плате
Члан 28.
Плата се исплаћује одједном или у два
дела.
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места и обрнуто ако послодавац није обезбедио
сопствени превоз.
Запослени подноси захтев за исплату
накнаде трошкова превоза и то куповином месечне
карте или исплатом у готовом новцу.
У случају промене цене превоза радник је
дужан да поднесе нови захтев са новим доказима
цене превозне карте.
Промена места становања запосленог
након закључења уговора о раду, не може да утиче
на увећање трошкова превоза које је Установа
дужна да накнади запосленом у тренутку
закључења уговора о раду, без сагласности
послодавца.
Службено путовање у земљи
Члан 30.
Службеним путовањем у земљи сматра се
путовање ван места рада запосленог, ради
извршавања одређених послова по налогу
овлашћеног запосленог.
Члан 31.
За време службеног путовања у земљи
запослени има право на дневницу за службено
путовање у земљи у висини 5% просечне нето
зараде исплаћене у Републици Србији, према
последњем објављеном податку то:
1) пуну дневницу

Ако се плата исплаћује одједном плата се
исплаћује до петог у месецу за претходни месец.

- за сваких 24 сата

Ако се плата исплаћује у деловима плата се
исплаћује.

- за време мање од 24, а дуже од 12 часова

- аконтација плате до 20. у месецу за текући месец,
- други део плате по коначном обрачуну до петог у
месецу за претходни месец.
Послодавац је дужан да запосленом,
приликом сваке исплате плате и накнада плате
достави обрачун.
Одлуку о роковима исплате плате доноси
директор.

- за остатак времена дужи од 12 часова
2) пола дневнице
- за време мање од од 12, а дуже од 8 часова
- за остатак времена дужи од 8 часова, ако је пут
трајао више дана.
Запосленом на службеном путу припада
дневница у висини:
- 100% ако му није обезбеђена исхрана

Накнада трошкова

- 70% ако му је обезбеђено преноћиште са
доручком

Трошкови превоза на рад

- 50%, ако му је обезбеђена исхрана на бази
полупансиона.

Члан 29.

Члан 32.

Запослени има право на накнаду трошкова
доласка на рад и одласка са рада у висини превозне
карте у јавном саобраћају, за дане присуства на
послу, на релацији од места становања до радног

За време службеног путовања у земљи,
запослени има право на накнаду трошкова
преноћишта, ако му на службеном путу није
обезбеђено преноћиште.
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Трошкови преноћишта признају се у
целини према приложеном рачуну, односно
највише до висине трошкова ноћења у хотелу А и
Б категорије.
Члан 33.
Запослени који се упућује на службени пут
у земљи, има право на накнаду трошкова превоза.
Запослени на службеном путу може
користити: службено возило, воз, аутобус или
сопствени аутомобил о чему одлучује директор.
Запослени, који за време службеног
путовања у земљи користи сопствено возило има
право на накнаду трошкова превоза у висини 10%
цене једног литра бензина по пређеном километру.
Уколико користи превоз аутобусом или
возом, запослени има право на накнаду трошкова
превоза у целини, према приложеним картама.
Члан 34.
Запослени на службеном путу у земљи има
право и на накнаду других трошкова: поштанске
услуге, превоз личног пртљага и пренос службеног
материјала јавним превозом или таксијем, накнада
за путарину, паркинг, уколико су ти трошкови
учињени у сврху обављања службеног посла и
уколико су одобрени путним налогом, а
надокнађују се у висини према приложеним
рачунима (документацији).
Члан 35.
Запосленом се може исплатити аконтација
за службени пут у земљи, у висини планираних
трошкова према предвиђеном трајању службеног
пута.
Запослени је дужан да у року од 3 дана по
повратку са службеног путовања поднесе уредно
попуњен путни налог са извештајем о обављеном
послу.
Службени пут у земљи може најдуже да
траје 15 дана непрекидно, а после 15. дана
запосленом се уместо дневница исплаћује накнада
за рад на терену.
Члан 36.
Установа исплаћује запослном накнаду
трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на
терену, ако Установа није запосленом обезбедила
смештај и исхрану без накнаде, у висини трошкова
смештаја и исхране.
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Службено путовање у иностранство
Члан 37.
Запосленом за службено путовање у
иностранство припада дневница у складу са
Уредбом која регулише ово право за државне
службенике.
Запослени има право на трошкове
службеног пута у иностранству за смештај,
исхрану, трошкове превоза и остале трошкове који
су везани за обављање дужности за коју је послат
у иностранство.
Рад на терену
Члан 38.
Запослени има право на дневну накнаду за
повећане трошкове рада и боравка на терену
(теренски додатак) у висини 3% просечне месечне
зараде по запосленом у Републици Србији према
последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за статистику.
Члан 39.
У време проведено на терену, урачунава се
и време потребно за одлазак до места рада и
повратак са места рада.
Накнада за рад на терену припада за радне
дане за време боравка и рада на терену и за време
недељног одмора и државних и других празника
који су нерадни дани.
Члан 40.
За време рада на терену, запослени има
право на путне трошкове, према приложеном
рачуну.
Запосленом упућеном на рад на терену,
може се одобрити коришћење службеног возила,
аутобуса, воза и сопственог возила.
Члан 41.
За време рада на терену, запослени има
право на трошкове преноћишта, под условима из
члана 33. и 34. овог колективног уговора.
Друга примања
Отпремнина због одласка у пензију
Члан 42 .
Установа је дужна да запосленом исплати
отпремнину при одласку у пензију у висини три
плате које је запослени остварио за месец који
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претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина
или три просечне плате у установи, с тим што не
може бити нижа од три просечне зараде исплаћене
по запосленом у Републици Србији, према
последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике уколико
је то повољније за запосленог.

у складу са средствима обезбеђеним у буџету, а
највише до висине једне просечне нето зараде по
запосленом у привреди Републике Србије према
последњем објављеном податку органа надлежног
за послове статистике.

Помоћ у случају смрти

Члан 45.

Члан 43.

Запослени има право на исплату јубиларне
награде и то:

Установа је дужна да у случају смрти
запосленог или члана његове уже породице,
исплати породици, односно запосленом накнаду
трошкова погребних услуга према приложеним
рачунима а највише у висини до два неопорезива
износа.
Члановима уже породице у смислу става 1.
овог члана сматрају се: брачни друг, деца,
усвојеници.
Солидарна помоћ
Члан 44.
Запослени има право на солидарну помоћ
за случај:
1) дуже или теже болести запосленог или
члана његове уже породице;
2) набавке ортопедских помагала и апарата
за рехабилитацију запосленог или члана његове
уже породице (само за она помагала за које
накнаду трошкова признаје фонд за обавезно
социјално осигурање );
3) здравствене рехабилитације запосленог;
4) настанка теже инвалидности запосленог;
5) набавке лекова за запосленог или члана
уже породице;
6) помоћ малолетној деци запосленог за
случај смрти запосленог родитеља;
7) помоћ запосленом за случај смрти
родитеља или усвојиоца;
8) рођења детета запосленог – у висини
просечне зараде без пореза и доприноса у
Републици Србији према последњем објављеном
податку органа надлежног за статистике;
9) склапања брака запосленог – у висини
просечне зараде без пореза и доприноса у
Републици Србији према последњем објављеном
податку надлежног органа за послове статистике.
Висина помоћи у току године, у
случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1) – 9). овог
члана признаје се на основу уредне документације

Јубиларна награда

1) за 10 година рада проведеног у радном односу
код послодавца, једна плата;
2) за 20 година рада проведеног у радном односу
код послодавца , две плате;
3) за 30 година рада проведеног у радном односу
код послодавца, три плате;
4) за 35 година рада проведеног у радном односу
код послодавца , три и по плате.
Платом у смислу овог члана сматра се
просечна месечна плата запосленог, односно
запослених у установи, односно просечна зарада у
Републици Србији према последњем објављеном
податку републичког органа надлежног за
статистику, у претходних 12 месеци који претходе
месецу у којем се исплаћује јубиларна награда, у
зависности шта је за запосленог повољније.
Запосленом се јубиларна награда из става
1. овог члана исплаћује из средстава буџета, а
одлуку о исплати јубиларне награде доноси
директор Установе.
Установа може да обезбеди запосленима,
пензионерима и сарадницима годишњу новчану
награду поводом јубилеја Установе, у висини која
ће се одређивати одлуком директора из сопствених
средстава Установе.
Члан 46.
Послодавац може, ако законом
забрањено да донесе одлуку о:

није

- давању поклон пакетића деци запослених
до 15 година старости за Нову годину у вредности
неопорезивог износа који предвиђа закон.
- давању поклона запосленима у једнаком
новчаном износу о исплати поклона поводом
празника: Божић, а женама и за 8. март, до
неопорезивог дела у висини коју одобри Влада
Републике Србије.
Члан 47.
Послодавац ће одлуку из члана 46. овог
уговора донети ако су у складу са одлуком о
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буџету града и финансијским планом обезбеђена
средства.
Обрачун плате
Члан 48.
Установа је дужна да запосленом
приликом сваке исплате плате и накнаде плате
достави обрачун или му омогући преузимање у
служби у којој се врши обрачун плате.
Обрачун запосленом који се налази на
боловању или одсуству са рада из других разлога
доставља се на адресу наведену у досијеу
запосленог или електронским путем на адресу коју
је запослени одредио и доставио Установи.
Установа је дужна да запосленом достави
обрачун и за месец за који није извршио исплату
зараде, односно накнаде зараде, и тада се
запосленом доставља обавештење да исплата
зараде или накнаде зараде, није извршена и
разлози због којих није извршена.
Обрачун на основу кога је исплаћена плата,
односно накнада плате у целости, може се
доставити запосленом у електронској форми на
службену адресу запосленог, односно другу
адресу коју запослени наведе као адресу за пријем
електронске поште.
Члан 49.
Послодавац може, само уз пристанак
запосленог или на основу правоснажне судске
одлуке, наплатити потраживање према запосленом
вршењем обуставе од зараде или накнаде зараде.
Извршење на заради или плати, накнади
зараде, односно накнади плате може да се
спроведе у висини до две трећине зараде, накнаде
зараде, плате, накнаде плате до њихове половине,
ако је њихов износ једнак или мањи од минималне
зараде утврђене у складу са законом.
Накнада штете
Члан 50.
Поступак за утврђивање одговорности
запосленог за штету проузроковану Установи
покреће директор по пријему писмене пријаве или
сазнања за проузроковану штету.
Члан 51.
Постојање штете и околности под којима је
настала, висину и начин надокнаде утврђује
посебна комисија од три члана коју образује
директор.
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Комисија из става 1. овог члана заказује
расправу, спроводи поступак узимања изјаве од
запосленог чија се одговорност, сведока (ако их
има) и изводи друге доказе ради утврђивања
чињеничног стања.
Члан 52.
О спроведеном поступку сачињава се
записник и утврђује степен кривице запосленог и
висина штете, на основу кога директор доноси
решење о одговорности запосленог или о
ослобађању од одговорности за проузроковану
штету.
Саставни део записника из става 1. овог
члана је и изјава запосленог да ли пристаје да
накнади штету.
Решењем из става 1. овог члана, утврђује се
начин накнаде штете и рок у коме је запослени
дужан да надокнади штету.
Ако запослени не пристане да накнади
штету у утврђеном року, о накнади штете одлучује
надлежни суд.
Члан 53.
Ако запослени претрпи повреду или штету
на раду, Установа и запослени могу да се
споразумеју о накнади штете у складу са законом.
Ако
запослени
и
Установа
не
споразумевају о накнади штете, запослени има
право да накнаду штете захтева пред надлежним
судом.
Удаљење са рада
Члан 54.
Запослени може да се привремено удаљи
са рада у случајевима и у периоду утврђеним
законом и ако је учинио повреду радне обавезе
која угрожава имовину веће вредности у Установи.
Имовином веће вредности, у смислу става
1. овог члана, сматра се новчани износ већи од
минималне зараде запослених у Републици према
последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике.
Упућивање на рад код другог послодавца
Члан 55.
Запослени може, уз своју сагласност да
буде привремено упућен на рад код другог
послодавца ако је дошло до привременог прекида
или смањења обима рада у Установи.
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Запослени може да буде упућен на рад код
другог послодавца у смислу става 1. овог члана за
време док трају разлози за упућивање, а најдуже
годину дана, односно дуже уз сагласност
запосленог.
Престанак радног односа
Отказ од стране запосленог
Члан 56.
Запослени има право да Установи откаже
уговор о раду.
Отказ уговора о раду запослени доставља у
року од 15 дана пре дана који је запослени навео
као дан престанка радног односа.
Отказ од стране послодавца
Члан 57.
Ако запослени нема потребна знања и
способности и не остварује резултате рада,
Установа је дужна да га обавести о томе у писаној
форми и да му одреди упутства за побољшање
којих је дужан да се придржава у року за оцену
његовог рада.
Примерени рок за запосленог се утврђује у
зависности од сложености сваког посла, степена
стручне спреме, који се захтева за његово
обављање и не може бити краћи од:
- 8 дана за послове ниже стручне спреме,
- 10 дана за послове средње стручне спреме
- 20 дана за послове више стручне спреме
- 30 дана за послове високе стручне спреме
Ако запосленом из става 1. овог члана
Установа откаже уговор о раду, запослени има
право да остане на раду још :
- 10 дана – ако има до 10 година стажа
осигурања,
- 20 дана – ако има до 20 година стажа
осигурања,
- 30 дана – ако има преко 20 година стажа
осигурања.
Отказни рок почиње да тече наредног дана од
дана достављања решења о отказу уговора о раду.
Запослени може, у споразуму са Установом да
престане са радом и пре истека отказног рока, с
тим што му се за то време обезбеђује накнада
зараде у висини његове основне зараде увећане за
минули рад.
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Члан 58.

Запосленом престаје радни однос у
случајевима
утврђеним
Законом,
овим
колективним уговором и уговором о раду.
Установа може да откаже уговор о раду
запосленом који својом кривицом учини повреду
радне обавезе, поред случајева који су утврђени у
Закону и за:
1. одавање пословне, службене тајне која је
као
таква
утврђена
законом,
односно
одговарајућим актом Установе при чему је
запослени упознат о подацима који представљају
пословну тајну;
2. проузроковање штете Установи у новчном
износу већем од минималне зараде у Републици
Србији.
3. ако запослени пропусти да најкасније у
року од 24 часа пријави штету која је настала за
Установу;
4. прикривање проузроковане штете;
Установа може запосленом да откаже уговор
о раду ако не поштује радну дисциплину, поред
случајева утврђених у закону, и то:
1. ако учестало касни, односно неоправдано
одсуствује са рада у току радног времена, односно
неоправдано одлази са рада пре завршетка радног
времена;
2. ако несавесно чува списе предмета;
3. ако се непрофесионално (насилнички,
нељубазно, увредљиво) односи према странкама
односно колегама;
4. ако не поштује радну дисциплину односно
ако је његово понашање такво да не може да
настави рад код послодавца;
Члан 59.
Послодавац не може да откаже уговор о
раду запосленом за чијим је радом престала
потреба, без његове сагласности, и то:
- запосленој жени за време трудноће,
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, као ни жени са дететом до две године
старости,
- запосленом самохраном родитељу, осим
ако остварује друге редовне месечне приходе (рад
код другог послодавца, издавање непокретности у
закуп и сл),
- запосленом чије дете има тешки степен
инвалидитета,
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- ако оба брачна друга раде у истој
установи, једном од брачних другова не може
престати радни однос,
- запосленој жени која има најмање 25
година стажа и запосленом мушкарцу са најмање
30 година стажа, осим ако испуњавају један од
услова за пензију у складу са законом.
Члан 60.
Установа може организовати периодичне
провере које се односе на утврђивање употребе
алкохола и других опојних средстава чија је
употреба забрањена.
Ако по пријави других запослених,
странака које долазе у Установу или по захтеву
непосредног руководиоца, Установа дође до
сазнања да је запослени користио алкохол на послу
или дошао у стању алкохолисаности, чиме је
нарушио радну дисциплину може се спровести
провера ових околности на начин из става 1. овог
члана или упућивањем запосленог на одговарајућу
анализу у здравствену установу Здравствени
центар Чачак.
Запослени је дужан да се без одлагања
одазове захтеву Установе из става 2. овог члана и
да достави доказ Установи о резултатима анализе
након њиховог пријема.
Ако запослени одбије захтев Установе,
покреће се поступак за утврђивање његове
одговорности у складу са законом.
Члан 61.
Установа може запосленом за повреду радне
обавезе или непоштовање радне дисциплине, ако
сматра да постоје олакшавајуће околности, или да
повреда радне обавезе, односно непоштовање
радне дисциплине, није такве природе да
запосленом престане радни однос, уместо отказа
уговора о раду, да изрекне једну од следећих мера:
1) привремено удаљење са рада без накнаде
зараде, у трајању од једног до 15 радних дана;
2) новчану казну у висини до 20% основне
зараде запосленог за месец у коме је новчана казна
изречена, у трајању до три месеца, која се
извршава обуставом од зараде, на основу решења
Установе о изреченој мери;
3) опомену са најавом отказа, у којој се наводи
да ће се запосленом отказати уговор о раду без
поновног упозорења ако у наредном року од шест
месеци учини исту повреду радне обавезе или
непоштовање радне дисциплине.
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Заштита појединачних права
Члан 62.
Ако настане спор између Установе и
запосленог, Установа и запослени могу спорна
питања решавати споразумно.
Спорна питања решава арбитар, кога
споразумно одређује Установа и запослени.
Предлог за решавање спорног питања у писаној
форми могу поднети и Установа и запослени, у
року од три дана од дана достављања решења
запосленом.
Одлука арбитра је коначна и обавезује обе
стране у спору – Установу и запосленог.
Члан 63.
Против решења којим је повређено право
запосленог или када је запослени сазнао за
повреду права, запослени или представник
синдиката – по овлашћењу запосленог, може да
покрене спор пред надлежним судом у року од 60
дана од дана достављања решења, односно
сазнања за повреду права.
Безбедност и здравље запослених
Члан 64.
Установа је дужна да запосленом обезбеди
неопходне услове за безбедност и здравље на раду,
у складу са законом, другим прописима којима се
уређује безбедност и здравље на раду и овим
Уговором.
Радна места са повећаним ризиком
утврђују се општим актом о процени ризика, у
складу са законом.
Члан 65.
Директор је дужан да предузима прописане
мере о безбедности и здрављу на раду, у складу са
законом и овим Уговором.
Члан 66.
Запослени има право да одбије да ради, под
условима утврђеним Законом о безбедности и
здрављу на раду.
Запослени који ради на радном месту са
посебним условима рада има право на посебне
мере безбедности и здравља на раду, сразмерно
степену опасности и штетности, у складу са
законом.
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Члан 67.

Установа је дужна да запосленом, у складу
са законом, овим Уговором и општим актом о
безбедности и здрављу на раду обезбеди
коришћење средстава и опреме личне заштите на
раду.
Средства за спровођење програма мера о
безбедности и здрављу на раду утврђују се
буџетом и годишњим програмом рада Установе.
Члан 68.
Запослени мора бити упознат са мерама
безбедности и здравља на раду и својим правима и
обавезама у погледу безбедности и здравља,
односно мора бити упознат са употребом
средстава и опреме за личну заштиту на пословима
које ће обављати.
Члан 69.
Запослени и Установа именују Одбор за
безбедност и здравље на раду (у даљем тексту:
Одбор) који има три члана.
Два члана Одбора именује Установа, као
своје представнике, а једног члана Одбора именује
синдикат.
Чланови
председника.

Одбора

међусобо

бирају

Одбор доноси одлуке већином гласова од
укупног броја.
Члан 70.
Установа је дужна да Одбору омогући:
1) увид у све акте који се односе на
безбедност и здравље на раду,
2) да учествује у разматрању свих питања
која се односе на спровођење безбедности и
здравља на раду.
Установа је дужна да Одбор информише о
свим подацима који се односе на безбедност и
здравље на раду.
Члан 71.
Одбор има право:
1) да Установи даје предлоге о свим
питањима која се односе на безбедност и здравље
на раду,
2) да захтева од Установе да предузме
одговарајуће мере за отклањање или смањење
ризика који угрожава безбедност и здравље
запослених,
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Представник запослених односно члан
Одбора имају право да присуствују инспекцијском
надзору.
Члан 72.
Установа је дужна да Одбор упозна:
1) са налазима и предлозима
предузетим мерама инспекције рада,

или

2) са извештајима о повредама на раду,
професионалним обољењима и обољењима у вези
са радом и о предузетим мерама за безбедност и
здравље на раду,
3) о предузетим мерама за спречавање
непосредне опасности по живот и здравље.
Члан 73.
Установа, Одбор и синдикат, дужни су да
међусобно сарађују о питањима безбедности и
здравља на раду, у складу са законом, овим
Уговором и другим прописима.
Члан 74.
Установа је дужна да под једнаким
условима колективно осигура запослене за случај
смрти, последица незгоде, професионалног
обољења, повреде на раду и губитка радне
способности.
Установа је у обавези да пре склапања уговора о
осигурању прибави сагласност репрезентативног
синдиката у Установи.
Услови за рад синдиката
Члан 75.
Установа је дужна да обезбеди:
1)
председнику
репрезентативног
синдиката
или овлашћеном представнику
репрезентативног
синдиката
у
Установи
присуствовање седницама управног одбора на
којима се разматрају питања од значаја за
материјални и социјални положај запослених,
2) да се мишљења и предлози синдиката
размотре пре доношења одлуке од значаја за
материјални, економски и социјални положај
запослених и да се у односу на њих определи.
Члан 76.
Синдикату се уручују позиви са
материјалима ради присуствовања седницама на
којима се разматрају мишљења, предлози,
иницијативе и захтеви синдиката, односно
одлучује о појединачним правима, обавезама и
одговорностима запослених.
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Ставове синдиката, достављене пре или на
самој седници, надлежни орган дужан је да
размотри пре доношења одлуке и да о њима заузме
став и извести синдикалну организацију у писаној
форми.
Члан 77.
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Члан 82.

Синдикални представник – заступник
запосленог у радном спору има право на плаћено
одсуство за време заступања, уз обавезу
доствљања пуномоћја за заступање.
Члан 83.

Установа је дужна да обавештава синдикат
о питањима из своје надлежности, која су од
битног значаја за економски и социјални положај
запослених, и то:
1) о стању
запослених на раду,

безбедности

и

здрављу

2) о исплаћеним просечним платама
шестомесечно и годишње.
Члан 78.
Послодавац синдикатима који делују код
њега и чији представници могу обављати
синдикалне активности у радно време у складу са
овим уговорима, обезбеђује за рад просторију.
Члан 79.
Послодавац је дужан да синдикалној
организацији, без накнаде, посредством служби
послодавца:
- одбије износ синдикалне чланарине од
зараде запосленог и уплати га на одговарајући
рачун синдиката, у складу са статутом
- да врши уплату на рачун фондова које
синдикат оснива,
- да врши обраду података о уплати
чланарине и даје на увид синдикалном
руководству.
Члан 80.
Председник репрезентативног синдиката
Синдикалне организације СЦ „Младост“ Чачак
има право на одсуство са рада за обављање
синдикалних активности, у складу са чланом 211.
Закон о раду.
Ради остваривања права из предходног
става председник синдиката се обраћа писаним
путем директору пре дана одсуствовања.

За време одсуствовања са рада у складу са
Колективним уговором, синдикални представник
има право на накнаду плате у висини плате коју би
остварио да ради.
Члан 84.
Установа не може да откаже уговор о раду,
нити на други начин да стави у неповољан положај
запосленог због његовог статуса или активности у
својству представника запослених, чланства у
синдикату
или
учешћа
у
синдикалним
активностима.
Преговарање и закључивање колективног уговора
Члан 85.
Представници синдиката који учествују у
преговарању за закључивање Колективног уговора
и закључују исти морају да имају овлашћење
Одбора Синдиката.
Члан 86.
Колективни уговор се закључује на период
од три године.
Важење Колективног уговора пре истека
рока из става 1. овог члана, престаје споразумом
учесника у његовом закључивању или отказом.
Важење Колективног уговора престаје
споразумом када одговарајући писмени споразум
потпишу учесници у његовом закључивању.
Свака од уговорних страна може да
поднесе писмени отказ Колективног уговора.
У случају отказа, Колективни уговор се
примењује шест месеци од дана подношења
отказа, с тим што су учесници дужни да поступак
преговарања започну најкасније у року од 15 дана
од дана подношења отказа.
Члан 87.

Члан 81.
Синдикални представник – члан одбора за
колективно преговарање има право на плаћено
одсуство за време преговарања, уз обавезу
подношења писменог захтева три дана пре дана
намераваног одсуствовања.

Уговорне стране су сагласне да се измене и
допуне овог уговора могу вршити у следећим
случајевима.
- ако наступе околности које онемогућавају
његово спровођење
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- због измена, односно допуна прописа и
ако су одредбе овог уговора у супротности са
одредбама тих прописа
- ако једна од уговорних страна утврди да
овај уговор из других оправданих разлога треба
мењати.
Члан 88.
Поступак за измене и допуне уговора може
покренути свака од уговорних страна уз обавезу
обавештавања осталих писаним путем.
Уговорне стране се обавезују да ће
приступити преговорима о изменама и допунама
уговора у року од 15 дана од дана обавештавања о
подношењу предлога.
Решавање спорова
Члан 89.
Спорна питања у примени Колективног
уговора решава арбитража коју образују учесници
колективног уговора, у року од 15 дана од дана
настанка спора.
Арбитража има три члана – по једног
представника, учесника у спору и једног арбитра
кога одреди Управни одбор.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 90.
Колективни уговор сматра се закљученим
када
га
потпишу
директор,
овлашћени
представник репрезентативног синдиката и
овлашћени представник оснивача.
Члан 91.
Даном ступања на снагу овог Колективног
уговора, престаје да важи Колективни уговор број:
06-57/2016-III од 22.марта 2016.године.
Члан 92.
Колективни уговор биће објављен у
„Службеном листу града Чачка“ и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
Овлашћени представник синдиката
Петар Лишанчић, с.р.
Директор Установе
Милош Стеванић, с.р.
Градоначелник
Милун Тодоровић, с.р.
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164.
На основу члана 21. став 1 тачка 1. Закона
о јавним службама („Службени гласник РС“, бр.
42/91, 71/94, 79/2005-др. закона, 81/2005-испр. др.
закона, 83/2005-испр. др. закона и 83/2014-др.
закона), члана 44. став 1. тачка 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016,
30/2016-испр.) и члана 22. став 1 алинеја прва
Одлуке о оснивању установе културе „Градско
позориште Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“,
бр. 27/2018),
Управни одбор „Градског позоришта
Чачак“, Чачак, на седници одржаној 25.01.2019.
године, донео је
СТАТУТ
„ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом „Градског позоришта
Чачак“ Чачак (у даљем тексту: Установа) уређује
се:
- Правни положај и одговорност Установе
за обавезе,
- Назив, седиште и печат,
- Делатност,
- Заступање и представљање,
- Планирање рада и развоја,
- Начин,
средстава,

стицање

и

распоређивање

- Имовина Установе,
- Унутрашња организација,
- Органи и њихове надлежности,
- Стручни органи,
- Јавност у раду,
- Општа акта и начин њиховог доношења,
- Међусобна права обавезе и одговорности
оснивача према установи и установе према
оснивачу.
2. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И ОДГОВОРНОСТ
ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 2.
Установа је уписана у судски регистар
Привредног суда у Чачку, под бројем 5-161-00,
Посл. Бр. Фи бр 4/19 од дана 23.01.2019. године.
Оснивач Установе је Град Чачак, улица
Жупана Страцимира 2 са матичним бројем
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07183046, а оснивачка права врши Скупштина
града Чачка (у даљем тексту: оснивач).

На пословним просторијама мора се
истаћи назив установе.

Члан 3.

Члан 10.

Установа је основана ради обављања
делатности у области културе од значаја за град
Чачак, односно обављања послова којима се
обезбеђује остваривање права грађана и задовоље–
ње њихових потреба, као и остваривање другог
законом утврђеног интереса у области културе.
Установа обавља делатност из става 1. овог
члана тако да својим радом доприноси очувању,
истраживању,
проучавању,
представљању,
прикупљању и подстицању домаћег културног и
уметничког наслеђа, као и домаћег културног и
уметничког савременог стваралаштва.

Установа има свој печат и штамбиљ.
Печат Установе је округлог облика. По
унутрашњем ободу печата исписан је на српском
језику, ћириличним писмом, следећи текст:
“ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“, а по
хоризонтали ЧАЧАК.
Штамбиљ Градског позоришта Чачак је
правоугаоног облика са исписаним текстом на
српском језику, ћириличним писмом, у горњем
делу Градско позориште Чачак и у доњем делу,
Чачак.

Члан 4.

Члан 11.

Установа је самостална у обављању
делатности, односно послова под условима и на
начин утврђен законом, а у складу са циљевима
због којих је основана.

Одлуком директора Установе регулише се
набавка, употреба, чување и умножавање печата и
штамбиља, као и друга питања везана за печат и
штамбиљ.

Установа у правном промету иступа у своје
име и за свој рачун и има сва овлашћења за
делатности која су уписана у судски регистар у
Привредном суду у Чачку.
Установа у правном промету одговара
средствима којима располаже – потпуна
одговорност.
Установа има отворене рачуне код Управе
за трезор за Чачак.
Члан 5.
Установа има својство правног лица са
правима, обавезама и одговорностима у складу са
Уставом, законом и овим Статутом.
3. НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И
ШТАМБИЉ
Члан 6.
Назив Установе је: “Градско позориште
Чачак“ Чачак.
Члан 7.
Седиште Установе је у Чачку, улица
Синђелићева бр. 24.
Члан 8.
О промени назива и седишта Установе
одлучује Управни одбор, уз претходну сагласност
оснивача.
Члан 9.
Ознака назива Установе може се у
пословању употребљавати само oнако како је
уписана у судски регистар.

4. ДЕЛАТНОСТ
Члан 12.
Предмет пословања Установе је делатност
у области – стваралачке, уметничке и забавне
делатности.
Претежна делатност Установе је:
90.01 - Извођачка уметност, која обухвата
постављање позоришних, оперских и плесних
програма/представа, припрему извођења музичких
програма (концерата), као и друге врсте сценског
извођења активности позоришних трупа, дружина,
оркестара, или музичких група циркуса,
активности самосталних уметника, као што су
глумци, плесачи, музичари и водитељи.
Остале делатности су:
9329 -остале забавне активности на другом
месту напоменуте,
5914
-кинематографска
и
дистрибуција и приказивање филмова,

видео

5811- издавање књига, брошура, музичких
књига и других публикација,
1812
напоменуто.

-штампање

на

другом

месту

5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 13.
Установу заступа и представља директор.
Члан 14.
Директор је овлашћен да у име Установе
закључује уговоре и врши друге правне радње као
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и да заступа и представља Установу пред судовима
и другим и органима.

донатора, Министарства за културу или на други
начин).

Члан 15.

Члан 20.

Директор може у оквиру својих овлашћења
дати другим лицима писмено пуномоћје за
закључивање одрeђених врста уговора, као и за
предузимање других правних радњи.

Годишњи програм и план рада са
финансијским планом за његово остварење,
предлаже директор, а доноси Управни одбор
Установе.

Члан 16.

Распоред средстава врши се финансијским
планом за намене утврђене у Програму рада уз
обавезу Установе да подноси годишњи извештај о
раду и наменском коришћењу средстава оснивачу.

У случају одсутности или привремене
спречености за рад, директора Установе замењује
заменик са правима и дужностима директора.
Заменика директора Установе именује
Управни одбор Установе, на предлог директора.
За заменика директора може бити
именован запослени у Установи који испуњава
услове који су овим Статутом утврђени за
директора.
6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Годишњи програм и план рада Установе
доноси се у складу са циљевима ради којих је
основана, задацима утврђеним законом, захтевима
оснивача, потребама грађана, а у складу са
привредним, друштвеним и културним развојем
града.
Основе програма и плана рада Установе
чине функције утврђене законом и другим
прописима којима се дефинише пословање
Установе.
Члан 18.
Установа доноси годишњи програм и план
рада и финансијски план потребан за остваривање
програма.
Подаци и финансијски план назначен у
годишњем програму рада односи се на:
- репертоарску политику у наредној години
(припрему нових представа и обнову играјућих
представа),
другим

- усавршавање кадрова,
- набавку опреме,
инвестиционо одржавање.

Члан 21.
Средства за обављање делатности Установе
обезбеђују се из:
- буџета града,
- прихода од делатности за коју је Установа
регистрована,

Члан 17.

- гостовања и сарадњу са
позориштима и установама културе,

7. НАЧИН, СТИЦАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ
СРЕДСТАВА

инвестиције

и

Члан 19.
Годишњи програм и план рада Установе
може да садржи и елементе за које оснивач не
обезбеђује средства, под условом да Установа
обезбеди та средстава из других извора (од

- донација, поклона, легата и завештања,
- других извора у складу са законом.
8. ИМОВИНА УСТАНОВЕ
Члан 22.
Имовину Установе чине покретне и
непокретне ствари и друга средства које Установа
користи као основна средства и опрему за
обављање делатности, као и новчана средства.
Установа је дужна да води пословне књиге и
да их периодично закључује, састављајући на
основу њих годишње и периодичне извештаје.
Установа је дужна да управља, користи и
располаже имовином у складу са законом.
Имовина Установе се не сме отуђивати без
претходне сагласности оснивача.
9. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 23.
Правилником
о
организацији
и
систематизацији послова ближе се одређује
унутрашња организација Установе, начин
извршавања послова и задатака, одговорност и
овлашћења запослених у извршавању послова.
На
Правилник
о
организацији
и
систематизацији послова у Установи, сагласност
даје надлежни орган оснивача.
Ради остваривања својих програмских
задатака Установа може да ангажује аматере и
професионалне уметничке сараднике.
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10. ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 24.
Органи Установе су: директор, Управни и
Надзорни одбор.
а) Директор
Члан 25.
За директора Установе може бити
именовано лице које испуњава следеће услове
утврђене законом, подзаконским прописом и овим
Статутом:
- високо образовање из области драмске и
аудиовизуелне уметности или друштвенохуманистичких наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или високо образовање из области
друштвено-хуманистичких наука на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године,
- најмање пет година радног искуства у
струци,
- знање страног језика и
- знање рада на рачунару.
Кандидат за директора дужан је да
предложи програм рада и развоја установе, као
саставни део конкурсне документације.
Члан 26.
Установом руководи директор.
Директора именује и разрешава оснивач.
Директор је самосталан у свом раду, а за свој
рад одговоран је оснивачу.
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непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени потребни докази, Управни одбор
одбацује закључком против кога се може изјавити
посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана
доношења закључка.
Жалба из претходног става овог члана не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса
и у року од 30 дана од дана завршетка јавног
конкурса доставља оснивачу образложени предлог
Листе кандидата. Листа кандидата садржи
мишљење Управног одбора о стручним и
организационим способностима сваког кандидата
и записник о обављеном разговору.
Оснивач именује директора
Листе кандидата.

Установе са

Јавни конкурс није успео уколико Управни
одбор утврди да нема кандидата који испуњава
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан
да обавести оснивача, односно уколико оснивач не
именује директора установе са Листе кандидата.
Члан 27.
Директор Установе се именује на време од
четири године.
По истеку времена на које је именован,
исто лице може поново бити именовано за
директора на начин и по поступку предвиђеном
законом, оснивачким актом и овим Статутом.
Члан 28.
Оснивач може именовати вршиоца
дужности директора Установе, без претходно
спроведеног јавног конкурса, у случају када
директору престане дужност пре истека мандата,
односно када јавни конкурс за директора није
успео.

Јавни конкурс из претходног става овог
члана расписује и спроводи Управни одбор.

Вршилац дужности директора може
обављати функцију најдуже једну годину.
Вршилац дужности директора мора
испуњавати услове за избор кандидата за
директора из члана 25. овог Статута.

Управни одбор расписује јавни конкурс 60
дана пре истека мандата директора.

Вршилац дужности директора има сва
права, обавезе и овлашћења директора Установе.

Јавни конкурс за именовање директора се
објављује на сајту Националне службе за
запошљавање и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на територији
Републике.
Рок за подношење пријаве не може бити
краћи од осам дана, ни дужи од петнаест дана од
дана
оглашавања
јавног
конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или

Члан 29.

Директор Установе се именује на основу
претходно спроведеног јавног конкурса.

Директор Установе:
- организује и руководи радом Установе,
- доноси акт о организацији и
систематизацији послова уз сагласност оснивача и
друга општа акта у складу са законом и овим
Статутом,
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одлуке Управног

одбора

- врши друге послове утврђене законом,
одлукама оснивача и општим актима.

- заступа Установу,

Члан 30.

- стара се о законитости рада Установе,

Дужност директора Установе
истеком мандата и разрешењем.

- предлаже програм рада Установе,
- одговоран је за спровођење програма рада
Установе,

- доноси појединачне одлуке о стицању и
коришћењу средстава према наменама утврђеним
финансијским планом,
- подноси програмске и финансијске
извештаје о раду и резултатима,
- закључује колективни уговор,
- предлаже акте које доноси Управни
одбор,
- именује и разрешава лица са посебним
овлашћењима,
- одлучује о потреби за заснивање радног
односа,
- врши избор између пријављених
кандидата за заснивање радног односа,
- закључује уговор о раду о пријему у
радни однос, закључује анекс уговора о раду када
је то потребно у случајевима предвиђеним законом
и општим актом, доноси у одређеним случајевима
решење или отказ уговора о раду о престанку
радног односа,
- одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима запослених из радног
односа у складу са законом,
- закључује уговор о привременим и
повременим пословима, уговор о делу, уговор о
стручном оспособљавању и усавршавању, уговор
о допунском раду и друге уговоре у складу са
законом,
- образује комисије и друга стручна тела,
руководиоце

програма

и

- организује начин спровођења мера за
обезбеђење заштите имовине и средстава
Установе,
- организује начин спровођења мера ради
обезбеђења неопходних услова за безбедност и
здравље на раду и одговоран је за њихово
спровођење,

престаје

Оснивач Установе разрешиће директора пре
истека мандата:
- на лични захтев,

- одговоран је за материјално-финансијско
пословање Установе,

- именује
пројеката,
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- ако обавља дужност супротно одредбама
закона,
- ако нестручним, неправилним и
несавесним радом проузрокује већу штету
Установи или тако занемарује и несавесно
извршава своје обавезе да су настале или могу
настати веће сметње у раду Установе,
- ако је против њега покретнут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање функције и дужности директора,
односно ако је правоснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним
за обављање дужности директора Установе и
- из других разлога утврђених законом.
Предлог за разрешење директора у
случајевима прописаним ставом 2. алинеје 2-4.
овог члана, може поднети и Управни одбор
Установе.
Члан 31.
Директор Установе је за свој рад одговоран
Управном одбору и оснивачу.
Члан 32.
Директор има право да учествује у раду
Управног одбора без права одлучивања.
Ако директор сматра да је акт донет
одлуком Управног одбора или другог органа донет
супротно закону, Статуту или другом општем
акту, упозориће на то орган који је такав акт донео.
Уколико се после упозорења тај акт не
стави ван снаге, директор ће га обуставити од
извршења и о томе, у року од три дана од дана
обустављања обавестити оснивача.
б)

Управни одбор
Члан 33.

Управни одбор управља Установом.
Управни одбор Установе има председника
и два члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава оснивач.
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Председник и чланови Управног одбора се
именују из реда истакнутих стручњака и
познавалаца културне делатности.
Председник и један члан Управног одбора
су представници оснивача, а други члан Управног
одбора је представник запослених у Установи.
За члана Управног одбора може бити
именован сваки запослени, осим директора и
члана Надзорног одбора.
Члан Управног одбора из реда запослених
мора да буде из реда носилаца основне, т.ј.
програмске делатности.
Представник запослених у Управни одбор
се именује на предлог репрезентативног синдиката
установе или на предлог већине запослених путем
тајног гласања.
Састав Управног одбора треба да обезбеди
заступљеност од најмање 30% представника мање
заступљеног пола.
Члан 34.
Мандат председника и чланова Управног
одбора траје четири године и могу бити именовани
највише два пута.
У случају спречености председника
Управног одбора, седницу Управног одбора може
заказати и њом председавати, најстарији члан
Управног одбора.

- утврђује пословну и развојну политику,
- одлучује о пословању Установе,
- доноси програме рада Установе на
предлог директора,
- доноси годишњи финансијски план,
- усваја годишњи обрачун,
- усваја годишњи извештај о раду и
пословању,
- даје предлоге о статусним променама у
складу са законом,
- даје предлог оснивачу о кандидату за
директора,
- закључује уговор о раду са директором,
на одређено време, до истека рока на који је
изабран, односно до његовог разрешења, а када је
за директора именовано лице које је већ запослено
у истој установи културе на неодређено време
склапа анекс уговора о раду, у складу са Законом о
раду,
- одлучује о другим питањима утврђеним
законом и овим Статутом.
Члан 38.
Дужност члана Управног одбора Установе
престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач ће разрешити члана Управног
одбора пре истека мандата:
- на лични захтев,

Члан 35.
Управни одбор доноси одлуке већином
гласова од укупног броја чланова.
Члан 36.
Оснивач може, до именовања председника и
чланова Управног одбора да именује вршиоце
дужности
председника и чланова Управног
одбора.
Оснивач
може
именовати
вршиоце
дужности предсеника и чланова Управног одбора
и у случају када председнику или члану Управног
одбора престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника односно
члана Управног одбора може вршити ту дужност
најдуже једну годину.
Члан 37.
Управни одбор Установе обавља следеће
послове:
- доноси Статут,
- доноси друге опште акте предвиђене
законом и овом Статутом,
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- ако обавља дужност супротно одредбама
закона,
- ако је против њега покретнут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање функције и дужности члана Управног
одбора, односно ако је правоснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини
недостојним за обављање дужности члана
Управног одбора установе и
- из других разлога утврђених законом.
г)

Надзорни одбор
Члан 39.

Надзорни одбор
пословањем Установе.

обавља

надзор

над

Надзорни одбор има три члана.
Председник и један члан Надзорног одбора
су представници оснивача, а један члан Надзорног
одбора је представник запослених у Установи..
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава оснивач.
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Представник запослених у Надзорни одбор
именује се на предлог репрезентативног
синдиката Установе или на предлог већине
запослених путем тајног гласања.
Састав Надзорног одбора треба да
обезбеди заступљеност од најмање 30%
предстаавника мање заступљеног пола.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора
Установе, нити директор.
Члан 40.
Мандат председника и чланова Надзорног
одбора траје четири године и могу бити именовани
највише два пута.
У случају спречености председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора
може заказати и њом председавати, најстарији
члан Надзорног одбора .
Члан 41.
Оснивач може, до именовања председника
и чланова Надзорног одбора именовати вршиоце
дужности председника и чланова Надзорног
одбора.
Оснивач може именовати
вршиоца
дужности председника и чланова Надзорног
одбора, у случају ако председнику или члану
Надзорног одбора престане дужност рада пре
истека мандата.
Вршилац
дужности
председника
Надзорног одбора односно члан може вршити ту
дужност најдуже једну годину.
Члан 42.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
- врши надзор над пословањем Установе,
- утврђује да ли се пословне књиге,
рачуноводствене исправе и друга документа
Установе воде уредно и у складу са прописима,
- прегледа годишње извештаје о
финансијском пословању и обрачуну средстава,
- о резултатима рада у писменој форми
обавештава Управни одбор и директора.
- подноси извештај о свом раду оснивачу,
нјмање једанпут годишње,
- доноси пословник о свом раду,
- врши и друге послове утврђене законом.
Надзорни одбор подноси Управном одбору
и оснивачу најмање једанпут годишње извештај о
надзору над законитости рада Установе.
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Члан 43.

Дужност члана Надзорног одбора Установе
престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач ће разрешити члана Надзорног
одбора пре истека мандата:
- на лични захтев,
- ако обавља дужност супротно одредбама
закона,
- ако је против њега покретнут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање функције и дужности члана Надзорног
одбора, односно ако је правоснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини
недостојним за обављање дужности члана
Надзорног одбора установе и
- из других разлога утврђених законом.
Члан 44.
Председницима и члановима Управног и
Надзорног одбора може припадати накнада за рад,
под условима и мерилима утврђеним актом
оснивача.
Члан 45.
У Установи се образује програмски савет,
који разматра питања из програмске делатности и
даје предлоге и мишљења у вези са организацијом
и реализацијом програмске делатности.
Члан 46.
Програмски савет чине директор и
запослени из реда носилаца основне, односно
програмске делатности установе, који делују на
пољу уметничког стваралаштва.
Члан 47.
Програмски савет има следеће надлежности:
- прати актуелна
културној и уметничкој сцени

догађања

на

- даје предлоге за организацију и
реализацију програма Установе
- прави стратегију и дугорочни план
на ширењу и популаризацији уметности и културе,
као и подизања нивоа програма, а самим тим и
нивоа културних потреба потенцијалне публике.
Члан 48.
Програмски савет се састаје два пута
годишње, а у зависности од потреба Установе и
чешће.
11. ЈАВНОСТ О РАДУ
Члан 49.
О раду Установе обавештава се јавност.
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Директор Установе даје усмена обавештења,
као и обавештења путем медија у вези са свим
питањима везаним за рад Установе.
Запослени могу давати обавештења о
пословању Установе у јавним иступањима само уз
овлашћења директора, у супротном сматраће се да
се ради о повреди радне обавезе за коју је
прописана санкција у складу са законским
прописима.
12. ОПШТИ АКТИ
Члан 50.
Статут је основни општи акт Установе и
мора бити у сагласности са оснивачким актом
Установе и законом.
Други општи акти Установе морају битиу
сагласности са Статутом.
Статут Установе доноси Управни одбор, а
сагласност на исти даје оснивач.
Статут Установе се
„Службеном листу града Чачка“.

објављује

у

Измене и допуне Статута Установе врше се
на начин и по поступку за њено доношење, а на
предлог оснивача, Управног одбора и директора
Установе.
Друга општа акта су: колективни уговор,
правилници, одлуке.
Друга општа акта Установе доноси
Управни одбор изузев оних аката чије је доношење
по одредбама закона стављено у надлежност
директора и доносе се на начин и по поступку
утврђеним законом, Одлуком или овим Статутом.
Аутентично тумачење одредаба општих
аката даје орган који их је донео.
13. МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ
ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА
УСТАНОВИ И УСТАНОВЕ ПРЕМА
ОСНИВАЧУ
Члан 51.
Права и обавезе Установе су да:
- организује свој рад и пословање на начин
којим се обезбеђује трајно и несметано обављање
делатности под условима и на начин уређен
зкаоном и прописима донетим на основу закона,
- предузима мере одржавања објекта и
опреме, који служе за обављање делатности
Установе,
- ради на развоју и унапређењу квалитета
обављања делатности, као и на унапређењу
организације и ефикасности рада,
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- обавља делатност у складу са законом,
оснивачким актом и овим Статутом
- оснивачу подноси извештај о свом раду и
извештај о финансијском пословању, најмање
једанпут годишње,
- на Статут и акт о организацији и
систематизацији послова прибави сагласност
надлежног органа оснивача,
- на годишњи програм рада Установе и
годишњи финансијски план прибави сагласност
оснивача,
- за промену седишта и назива Установе
претходно прибави сагласност оснивача,
- за промену делатности Установе прибави
сагласност оснивача.
Члан 52.
Права и обавезе оснивача су да:
- осим редовног годишњег извештаја,
тражи подношење и других извештаја о раду и
пословању Установе,
- у складу са законом, предузима мере
којима се обезбеђују услови за обављање
делатноти Установе,
- предузима мере за унапређење обављања
делатности Установе,
- остварује надзор
обављањем делатности.

и

контролу

над

14. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Доношење општих аката Установе
извршиће се у року од шест месеци од дана
ступања на снагу овог Статута.
Члан 54.
Статут се по добијању сагласности од стране
оснивача, објављује у „Службеном листу града
Чачка“, а ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
Број: 01
Датум: 25.01.2019. год.
Вршилац дужности
Председника Управног одбора
Ивана Терзић, с.р.
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