ГОДИНА LV

БРОЈ 23

ЧАЧАК 3. децембар
2021. године

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

457.

456.
На основу члана 54. став 1. тачка 28.
Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број
6/2019) и члана 4. став 1. Одлуке о наградама и
признањима града Чачка («Сл. лист града Чачка»
број 19/2013 и 19/2017),

На основу члана 54. став 1. тачка 28.
Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број
6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА ЧАЧКА

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ
ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

I

I
Добитници Децембарске награде града за
2021. годину су:
(1) ДР МИХАИЛО ЛУКОВИЋ, руководилац
Радног тима за праћење ширења корона вируса
на територији града Чачка
(2) ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК

Постхумно
додељује:

Децембарска награда града додељује се на
свечаној седници Скупштине града која се
одржава 18. децембра 2021. године.
III

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

града

Чачка

(2) МИЛОШУ ЛУКИЋУ, новинару
II
Награда града додељује се на свечаној
седници Скупштине града која се одржава 18.
децембра 2021. године.
III
Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године

награда

(1) ДР СЛОБОДАНУ БЛАГОЈЕВИЋУ

(3) НЕШО ПУЗИЋ – ТРЋО, спортски радник
II

се

458.
На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2021/2022.
ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план
рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за
радну 2021/2022. годину, који је донео Управни
одбор Предшколске установе „Радост“ Чачак, на
седници одржаној 14. септембра 2021. године, број
3025.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

459.
На основу члана 4. став 3, 13. став 1 и 20.
став 2. 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, 98/16 одлука УС, 91/19 и 91/19 - др. закон) и члана 54.
став 1. тачка 7) Статута града Чачка („Службени
лист града Чачка“ број 6/19),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 2. децембра 2021. године донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови и начин
обављања комуналне делатности управљања
јавним паркиралиштима на територији града
Чачка, права и обавезе вршиоца комуналне
делатности, обим и квалитет комуналних услуга,
финансирање, начин вршења надзора над
обављањем делатности управљања јавним
паркиралиштима и друга питања која су од значаја
за обављање делатности.
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Члан 2.

Комунална делатност управљања јавним
паркиралиштима, у смислу ове одлуке, обухвата
одржавање јавних паркиралишта и простора за
паркирање на обележеним местима (затворени и
отворени простори), организацију и вршење
контроле и наплате паркирања, уклањање
непрописно паркираних, одбачених и остављених
возила, премештање паркираних возила под
условима прописаним законом и овом одлуком,
постављање уређаја којима се по налогу
надлежног органа спречава одвожење возила, као
и вршење наплате ових услуга.
Члан 3.
Јавна паркиралишта, у смислу одредаба
ове одлуке, су јавне саобраћајне површине,
посебно изграђени објекти или посебни простори
уређени саобраћајном сигнализацијом, намењени
за паркирање моторних возила, који су доступни
свим лицима под познатим условима, а који су
одређени актом надлежног органа.
Јавним паркиралиштима, у смислу ове
одлуке, не сматрају се посебни простори за
паркирање моторних возила који припадају
одређеном објекту (пословни објекти предузеће,
установа, привредних друштава или други
пословни или стамбени објекти и др.) или су
намењени за паркирање одређене врсте возила
(такси стајалишта).
Јавне гараже су стални или привремени
објекти за смештај и паркирање возила (бокс
гараже, етажне, монтажне и друге гараже)
одређени за ту намену и изграђени на површинама
јавне намене или грађевинском земљишту
одређеном за паркирање возила.
Члан 4.
Јавна паркиралишта могу бити општа и
посебна.
Општа паркиралишта су делови коловоза,
тротоара или површине између коловоза и
тротоара и друге саобраћајне површине посебно
обележене за паркирање моторних возила, за чије
се коришћење може вршити наплата накнаде.
Посебна
паркиралишта
су
јавна
паркиралишта (објекти и површине) изграђени и
уређени за паркирање моторних возила са
контролисаним уласком и изласком возила и за
чије коришћење се врши наплата накнаде.
Паркинг
место
је
означени
део
паркиралишта искључиво намењен за паркирање
једног возила.
Контрола уласка и изласка возила са
посебног паркиралишта врши се постављањем
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рампе и изградњом или постављањем објекта за
наплату.
Члан 5.
Јавна паркиралишта могу бити: стална,
привремена или повремена.
Стална паркиралишта су јавне гараже,
посебно изграђене и обележене површине јавне
намене намењене за паркирање возила и јавне
саобраћајне површине које су посебно одређене и
обележене за паркирање возила.
Привремена паркиралишта су привремено
уређене површине јавне намене, односно
грађевинско земљиште у јавној својини града
Чачка, које се, до привођења намени утврђеној
урбанистичким актима, користе за паркирање
возила.
Повремена паркиралишта су површине
јавне намене и грађевинско земљиште у јавној
својини града Чачка, у непосредној близини
објеката у којима се одржавају спортске,
уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови,
за време њиховог трајања, које су посебно
одређене и обележене за паркирање.
Орган градске управе надлежан за послове
саобраћаја решењем којим одређује јавна
паркиралишта наведена у ставу 3. и 4. овог члана
одређује и начин њиховог коришћења и лице
задужено за њихово одржавање, уређивање и
опремање.
Члан 6.
Јавно предузеће које обавља комуналну
делатност управљања јавним паркиралиштима
дужно је да обележи јавна паркиралишта за чије
се коришћење наплаћује накнада саобраћајном
сигнализацијом у складу са прописима о
безбедности саобраћаја, да их одржава, уређује и
опрема у складу са стандардима за ову врсту
објеката.
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место на коме се налази уређај за пуњење возила
са погоном на електричну енергију на јавном
месту тако што ће исцртати велико слово „Е“
зеленом бојом на средини паркинг места.
Управљач јавног пута на коме се налазе
јавна паркиралишта за чије се коришћење не
наплаћује накнада дужан је да обележи ова јавна
паркиралишта саобраћајном сигнализацијом у
складу са прописима о безбедности саобраћаја, да
их одржава, уређује и опрема у складу са
стандардима за ову врсту објеката.
Члан 7.
Комуналну делатност управљања јавним
паркиралиштима на територији града Чачка
обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК, које је град Чачак
основао за обављање ове делатности (у даљем
тексту: Предузеће).
Предузеће одлучује о правима и обавезама
корисника услуга применом одредби закона којим
је регулисан општи управни поступак. Градско
веће одлучује по жалбама на одлуке Предузећа
којима се одлучује о правима и обавезама
корисника услуга.
II. РАЗВРСТАВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА ПО
ЗОНАМА
Члан 8.
Јавна паркиралишта за чије коришћење се
плаћа накнада, разврстана по зонама, су:
Екстра зона коју чине паркиралишта у
улицама:
- Жупана Страцимира
- Др Кужеља
- Железничка (од Улице Др Кужеља до
Скадарске улице)
Прва зона коју чине улице:

На јавним паркиралиштима за чије се
коришћење наплаћује накнада, поред саобраћајног
знака, на видном месту мора бити истакнуто
обавештење о условима паркирања прописаним
овом oдлуком.

- Хајдук Вељкова

Обавештење из става 2. овог члана
садржи: зону, категорију возила која се могу
паркирати, начин наплате накнаде за коришћење,
као и временско ограничење коришћења јавног
паркиралишта.

- Рајићева

Јавно предузеће које обавља комуналну
делатност управљања јавним паркиралиштима
дужно је да обележи закупљена паркинг места тако
што ће исцртати велико латинично слово „Р“ жуте
боје на средини паркинг места, као и паркинг

- Богићевићева
- Добрачина
- Кренов пролаз
- паркинг „Лучна зграда“, улаз из Улице
Господар Јованове
Друга зона коју чине улице:
- Др Драгише Мишовића (од Улице
Железничке до Улице цара Лазара)
- Филипа Филиповића
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- Браће Глишић
- Железничка (поред парка код Аутобуске
станице)
- Милоша Обилића (од Улице Синђелићеве
до Улице цара Лазара)
- Синђелићева (од Улице Милоша Обилића
до Улице Светог Саве)
- Карађорђева
Трећа зона коју чине улице:
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паркирања, с тим што се време паркирања може
продужити највише за још 60 минута.
У првој, другој и трећој зони време
паркирања није ограничено.
Корисник паркиралишта је дужан да
уклони возило са паркиралишта, под претњом
принудног одношења возила, након истека
времена за које је плаћено паркирање или
дозвољеног времена паркирања.
III. ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
ПАРКИРАЛИШТА

- Светозара Марковића

Члан 10.

- Ломина
- Бате Јанковића
- Немањина
- Краља Петра Првог (од почетка улице до
Улице цара Душана)
- Веселина Милекића
- Цара Душана
- 9 Југовића
- Јаше Продановића
- Светог Саве
- Синђелићева (од Улице Светог Саве до
краја улице)
- Курсулина
- Милоша Обилића (од Улице цара Лазара
до Немањине)
- Учитељска
- Амиџина
- Железничка колонија
- Др Драгише Мишовића (од Улице цара
Лазара до Бирчанинове улице)

Јавна паркиралишта, под условима
утврђеним овом Одлуком, користе се за паркирање
моторних возила правних, физичких лица и
предузетника.
Корисником паркиралишта, у смислу
одредаба ове Одлуке, сматра се возач или
последњи регистровани власник возила који је
евидентиран у одговарајућим евиденцијама
надлежног државног органа Републике Србије,
према регистарској ознаци возила, на дан када је
извршена комунална услуга паркирања, ако возач
није идентификован (у даљем тексту: корисник).
Корисник паркиралишта дужан је у свему
да поступа у складу са обавештењем о коришћењу
јавног паркиралишта.
Теретна возила, аутобуси, прикључна
возила, камп приколице и трактори могу се
паркирати искључиво на јавним паркиралиштима
која су одређена решењем организационе јединице
градске управе надлежне за послове саобраћаја.
Решењем организационе јединице градске
управе надлежне за послове саобраћаја одређују се
места на површинама јавне намене на којима се
постављају постоља за паркирање бицикала.
Члан 11.

Посебна паркиралишта су:
затворени паркинг у Улици Скадарској
затворени паркинг „Такси станица“, улаз
из Улице браће Глишића
Члан 9.
Радно време паркиралишта
Предузеће својом одлуком.

уређује

Предузеће је дужно да на паркиралиштима
одреди и посебно обележи паркинг места за возила
лица са инвалидитетом, која ова лица користе без
плаћања накнаде.
Паркинг места из става 1. овог члана могу
да користе:
- војни инвалиди и цивилни инвалиди рата
од I до IV групе (80% - 100% инвалидитета);

је

- лица са губитком доњих екстремитета
најмање 30% телесног оштећења;

Kорисник
паркиралишта
на
паркиралиштима у екстра зони дужан је да изврши
нову уплату одмах после истека 60 минута

- лица са губитком горњих екстремитета
најмање 60% телесног оштећења;

У екстра зони време
ограничено на 120 минута.

паркирања
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- лица са трајним оштећењем доњих
екстремитета најмање 70% телесног оштећења;

циљеви оснивања, матични број) и важећи статут
удружења, односно установе.

- лица која имају обољење бубрега које
захтева трајну хемодијализу;

Избегла и интерно расељена лица из става
2. алинеја 1. до 7. овог члана дужна су да уз захтев
за издавање картице за бесплатно коришћење
обележеног паркинг места, поднесу решење
надлежног
органа
о
утврђивању
групе
инвалидитета, телесног оштећења или другог
права, доказ да имају боравиште на територији
града Чачка, да су власници возила или корисници
возила на основу уговора о лизингу, као и да
поднесу на увид избегличку легитимацију (за
избеглице), односно легитимацију интерно
расељеног лица.

- лица која имају губитак вида на оба ока 100%, односно смањење обостраног вида најмање
90%;
- лица која имају вишеструке сметње у
развоју, која имају право на пратиоце или право на
новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, а
којима је ово право утврђено решењем надлежног
органа;
- удружења особа са инвалидитетом или
установе
основане
ради
обезбеђивања
остваривања права и интереса у области социјалне
заштите лица наведених у алинејама 1. до 7. става
2. овог члана.
Лице наведено у алинејама 1. до 7. става 2.
овог члана право на коришћење наведених
паркинг места може остварити под условом:
1. да има пребивалиште или боравиште на
територији града Чачка;
2. да је власник возила или корисник
возила на основу уговора о лизингу;
3. да је возило регистровано у Чачку.
Лице наведено у алинејама 1. до 7. става 2.
овог члана дужно је да поднесе Предузећу писани
захтев за издавање картице за бесплатно
коришћење обележеног паркинг места са
подацима о подносиоцу захтева, решење
надлежног
органа
о
утврђивању
групе
инвалидитета, телесног оштећења или другог
одговарајућег права и доказе о постојању
чињеница наведених у ставу 3. овог члана.
Уколико је власник или корисник возила
на основу уговора о лизингу члан уже породице
особе са инвалидитетом (родитељ, старатељ,
хранитељ, брачни друг, или дете и остали побочни
сродници до другог степена сродства), поред
саобраћајне дозволе, односно уговора о лизингу
потребно је да достави и следеће доказе:
- доказ да члан уже породице има
пребивалиште/боравиште на истој адреси као и
особа са инвалидитетом;
- извод из матичне књиге рођених/венчаних;
- решење Центра за социјални рад.
Лице наведено у алинеји 8. става 2. овог
члана дужно је да поднесе Предузећу писани
захтев за издавање картице за бесплатно
коришћење обележеног паркинг места са
подацима о подносиоцу захтева (назив, седиште,

Лица наведена у ставу 2. овог члана могу
користити паркинг место посебно обележено за
особе са инвалидитетом у непрекидном трајању од
најдуже 120 минута.
Предузеће лицу из става 2. овог члана за
које утврди да испуњава прописане услове издаје
картицу за бесплатно коришћење наведених
обележених паркинг места. Картица има важност
до краја текуће године.
Члан 12.
Предузеће може одредити и посебно
обележити паркинг место на коме се налази уређај
за пуњење возила са погоном на електричну
енергију на јавном месту.
На паркинг месту наведеном у ставу 1. овог
члана може се паркирати искључиво возило са
погоном на електричну енергију.
За коришћење паркинг места наведеног у
ставу 1. овог члана плаћа се посебна накнада
одређена ценовником на који даје сагласност
Скупштина града Чачка.
IV. ЗАКУП И РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА
Члан 13.
Закуп паркинг места је коришћење
одређеног, посебно обележеног или уређеног
паркинг места на јавном паркиралишту, у
временском периоду од најмање годину дана, уз
плаћање посебне накнаде одређене ценовником
Предузећа.
Закуп
паркинг
места
на
јавном
паркиралишту могу извршити физичка лица,
правна лица и предузетници, на основу поднетог
захтева.
Закуп паркинг места није дозвољен у
улицама:
- Жупана Страцимира
- Др Кужеља
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- Железничка (од Улице Др Кужеља до
Скадарске улице)
Члан 14.
Захтев за закуп паркинг места подноси се
Предузећу и треба да садржи: податке о
подносиоцу захтева (име и презиме, односно
пословно име, пребивалиште/боравиште, односно
седиште, јединствен матични број грађана
односно матични број, предлог локације за закуп
паркинг места, број паркинг места које се жели
закупити и време за које се тражи закуп, а које не
може бити краће од једне године).
На основу поднетог захтева, Предузеће
утврђује да ли су испуњени услови за одобрење
закупа из захтева и, ако за то постоје саобраћајно технички услови, закључује уговор о закупу.
Закуп паркинг места не може бити
одобрен, ако се тражено паркинг место налази у
улици у којој је већ закупљено више од 50%
расположивих паркинг места.
Члан 15.
Резервација паркинг места је коришћење
одређеног паркинг места на јавном паркиралишту
у временском периоду од једног дана до једног
месеца, уз плаћање посебне накнаде одређене
ценовником Предузећа. Наплата накнаде за
резервацију паркинг места обрачунава се по цени
једног сата утврђеног ценовником, за тражену
зону резервације, а на период од најмање једног
радног дана паркиралишта.
Резервацију паркинг места на јавном
паркиралишту могу извршити физичка лица,
правна лица и предузетници, на основу поднетог
захтева, на начин одређен у члану 14. ове одлуке
за закуп паркинг места.
Захтев за резервацију паркинг места
садржи податке наведене у члану 14. став 1. ове
одлуке.
V. НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 16.
За коришћење јавних паркиралишта
наведених у члану 8. ове одлуке, корисник је
дужан да плати одговарајућу накнаду унапред, за
одређено време коришћења.
Корисник плаћа услугу коришћења
паркиралишта зависно од времена коришћења
паркинг места и зоне у којој се паркинг налази.
Накнада
за
коришћење
јавних
паркиралишта плаћа се по започетом сату, у
дневном трајању, или за месец дана, плаћањем
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сатне паркинг карте, дневне паркинг карте или
месечне паркинг карте.
Сатна паркинг карта важи за сваки
започети сат паркирања према утврђеном времену
коришћења.
Дневна паркинг карта се издаје и важи од
тренутка издавања до завршетка дана у коме је
издата. Дневна паркинг карта може се издавати
само за коришћење паркинг места у другој и трећој
зони.
Месечна паркинг карта се издаје и важи
месец дана, од првог дана у месецу до истека
последњег дана у месецу у коме се врши наплата
паркирања. Месечна паркинг карта може се
издавати само за коришћење паркинг места у
првој, другој и трећој зони.
Сатна, дневна и месечна паркинг карта
важе искључиво у оквиру одређене зоне.
Изузетно, посебна дневна паркинг карта се
издаје по налогу контролора и важи за све зоне од
тренутка издавања до истог времена у првом
следећем дану у коме се врши наплата паркирања
(24 сата).
Предузеће утврђује висину накнаде
ценовником, на који сагласност даје Скупштина
града.
Члан 17.
Корисник јавних паркиралишта наведених
у члану 8. ове одлуке може се определити да
услугу паркирања користи по започетом сату, у
дневном трајању, или за месец дана, у складу са
чланом 16. ове одлуке, куповином и истицањем
важеће сатне или дневне паркинг карте,
куповином месечне паркинг карте, односно
плаћањем услуге електронским путем.
Услуга из става 1. овог члана плаћа се на
један од следећих начина:
- куповином „греб-греб“ паркинг карте и
месечне карте на благајни предузећа;
- куповином „греб-греб“ паркинг карте у
контролорским
кућицама,
овлашћеним
малопродајним објектима и трафикама;
- куповином паркинг карте код контролора
на отвореним паркинзима;
- путем мобилног телефона слањем СМС
поруке,
- путем апликације коју инсталира
Предузеће или правно лице које предузеће
овласти.
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Наплата
накнаде
за
коришћење
паркиралишта врши се радним данима и суботом.
Корисник који је паркирао возило, а није се
определио за коришћење услуге паркирања на
начин из става 1. и 2. овог члана, користи паркинг
место под условима који важе за паркирање у
трајању од 24 сата и истом се издаје налог за
плаћање посебне дневне паркинг карте.
Уколико корисник, који користи услугу
паркирања по започетом сату, а после истека
плаћеног времена коришћења настави коришћење
паркинг места, плаћа посебну дневну паркинг
карту, под условима и на начин из става 4. овог
члана.
Члан 18.
Возила хитне медицинске помоћи,
полиције, војске Србије и ватрогасна возила не
плаћају
накнаду
за
коришћење
јавних
паркиралишта, ако у току интервенције користе
ова паркиралишта.
Органи локалне самоуправе не плаћају
накнаду за коришћење јавних паркиралишта, ако
јавно паркиралиште користе у обављању
делатности.
Члан 19.
Корисник јавног паркиралишта наведеног
у чл. 8. ове одлуке може платити услугу паркирања
на месечном нивоу куповином месечне карте за
одређене зоне и затворена паркиралшта.
Месечна карта може се купити за једну, две
или три зоне.
Месечна карта за две зоне не може се
купити истовремено за I и III зону.
За потребе издавања месечне карте,
затворени паркинг у Скадарској улици је у зони I.
Корисник услуге паркирања месечну карту
купује од 25. до последњег дана у текућем месецу
за наредни месец и иста важи од првог до
последњег дана у месецу.
Члан 20.
Физичко лице које је власник или закупац
непокретности (стана или куће) која се налази у
једној од зона наплате паркирања одређених
чланом 8. ове одлуке може јавна паркиралишта
користити као повлашћени корисник у зони у којој
се непокретност налази, плаћањем накнаде за
коришћење јавног паркиралишта у износу нижем
од осталих корисника, уз услов да у предметној
непокретности има пребивалиште или боравиште
и да је власник или корисник возила по основу
уговора о лизингу возила за које се остварује
право.
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Предузеће издаје повлашћену паркинг
карту лицу из става 1. овог члана на основу
захтева, уз достављање потребних података и
доказа (име и презиме, јединствени матични број
грађана, доказ о праву својине на непокретности
односно уговора о закупу, потврда о
пребивалишту односно боравишту и доказ о
власништву на возилу, односно уговор о лизингу).
Ако корисник из става 1. овог члана има
пребивалиште или боравиште у суседној улици у
односу на улице наведене у члану 8. ове Одлуке,
повлашћена паркинг карта се издаје за коришћење
јавних паркиралишта у зони која је суседна у
односу на пребивалиште или боравиште
корисника.
Повлашћеном кориснику из става 1. овог
члана може се издати највише једна паркинг карта,
а јавно паркиралиште може да користе само по
једном основу.
Члан 21.
Правна лица и предузетници који су
власници или закупци непокретности (стана, куће
или пословног простора) која се налази у једној од
зона наплате паркирања одређених чланом 8. ове
одлуке, могу јавна паркиралишта користити као
повлашћени корисници у зони у којој се
непокретност налази
плаћањем накнаде за
коришћење јавног паркиралишта у износу нижем
од осталих корисника, уз услов да предметну
непокретност користе за обављање своје пословне
делатности.
Лице из става 1. овог члана може
користити јавно паркиралиште као повлашћени
корисник ако је власник или корисник возила по
основу уговора о лизингу возила за које се издаје
повлашћена паркинг карта.
Предузеће издаје повлашћену паркинг
карту лицу из става 1. овог члана на основу
захтева, уз достављање потребних података и
доказа (пословно име, матични број, доказ о праву
својине на непокретности односно уговора о
закупу, доказ о власништву на возилу, односно
уговор о лизингу)
Ако је корисник из става 1. овог члана
власник или закупац непокретности (стана, куће
или пословног простора) која се налази у суседној
улици у односу на улице наведене у члану 8. ове
Одлуке, повлашћена паркинг карта се издаје за
коришћење јавних паркиралишта у зони која је
суседна у односу на улицу у којој се налази
непокретност.
Повлашћеном кориснику из става 1. овог
члана паркинг карта се издаје на период од
најмање годину дана и под условом да унапред
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плати целокупан износ годишње накнаде за
коришћење паркинг места, умањен за попуст од
20%.
Повлашћеном кориснику могу се издати
највише две паркинг карте, а јавно паркиралиште
може да користе само по једном основу.
Члан 22.
Контролу
паркирања,
односно
исправности коришћења јавних паркиралишта
врши овлашћени контролор предузећа (у даљем
тексту: контролор).
Контролор предузећа има
легитимацију и носи службено одело.

службену

Изглед легитимације и службеног одела
контролора утврђује Предузеће посебним актом.
Члан 23.
За коришћење услуге јавног паркиралишта
корисник је дужан да у возилу поседује важећу
паркинг карту или да паркирање плати
електронским путем (путем мобилног телефона),
што евидентира Предузеће.
Корисник јавног паркиралишта наведеног
у члану 8. ове одлуке дужан је да:
1. плати коришћење услуге паркирања
возила у складу са чланом 17. ст. 2. ове
одлуке;
2. на унутрашњој страни предњег
ветробранског стакла паркираног возила
видљиво истакне „греб-греб“ паркинг карту и
правилно унесе потребне податке о времену
паркирања у „греб-греб“ паркинг карту;
3. правилно унесе потребне податке о
времену паркирања у паркинг карту;
4. користи паркинг карту која одговара
зони и категорији паркиралишта и возилу за
који је издата паркинг карта;
5. користи јавно паркиралиште у времену
за које је плаћено паркирање,
6. користи паркинг место у складу са
хоризонталном
и
вертикалном
сигнализацијом којом је означено јавно
паркиралиште;
7. поступа у складу са условима другог
начина плаћања.
Корисник јавне гараже
паркиралишта дужан је да:

и

посебног

1. преузме одговарајућу улазну карту;
2. користи паркинг место у складу са
саобраћајном сигнализацијом;
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3. плати накнаду за коришћење јавне
гараже или посебног паркиралишта према
времену коришћења.
Члан 24.
Куповином паркинг карте или плаћањем
паркинг места на други начин корисник стиче
право на коришћење паркинг места и прихвата
услове за коришћење јавног паркиралишта.
Предузеће нема обавезу чувања возила и не
сноси одговорност за оштећење или крађу возила.
Члан 25.
Корисник
који
поступи
супротно
одредбама члана 23. став. 2. тачке 1-5. и 7. ове
Одлуке, дужан је да плати посебну дневну паркинг
карту.
Налог за плаћање посебне дневне паркинг
карте издаје овлашћени контролор Предузећа и
уручује га кориснику, а када није у могућности да
налог уручи кориснику, причвршћује га на возило
на предње ветробранско стакло.
Достављање налога за плаћање посебне
дневне паркинг карте на начин из става 2. овог
члана, сматра се уредним и касније уништење или
оштећење налога нема утицаја на ваљаност
достављања и не одлаже плаћање посебне дневне
паркинг карте.
Сматра се да је корисник паркиралишта
поступио по примљеном налогу ако је посебну
дневну паркинг карту платио у износу од 50%
њене цене у року од осам дана од дана издавања,
на начин означен у налогу.
Ако корисник паркиралишта не поступи у
складу са ставом 4. овог члана, Предузеће ће
покренути одговарајући поступак за принудну
наплату посебне дневне паркинг карте.
Контролор је дужан да фотографише
аутомобил корисника за који пише посебну дневну
паркинг карту.
Члан 26.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
1.
паркирање
возила
супротно
саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној
сигнализацији као и на други начин ометање
коришћења јавног паркиралишта;
2. паркирање нерегистрованог возила;
3. остављање неисправног и хаварисаног
возила, односно прикључног возила без
сопственог погона, као и других ствари и
предмета;
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4. заузимање паркинг места путем
ограђивања или ометања паркирања других
возила;
5. постављање ограде или сличне препреке
без одобрења градске управе надлежне за послове
саобраћаја;
6. прање и поправка возила и друге радње
које доводе до прљања и уништавања јавног
паркинга;
7. самовласно уређење паркинг места;
8. коришћење паркинг места предвиђених
и обележених за возила особа са инвалидитетом
дуже од 120 минута;
9. коришћење паркинг места на коме се
налази уређај за пуњење возила са погоном на
електричну енергију на јавном месту на начин
супротан члану 12. став 2. ове одлуке;
10.
коришћење
закупљеног
или
резервисаног паркинг места од стране лица које
нема закључен уговор о закупу или резервацији
тог паркинг места.
VI. УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
Члан 27.
Предузеће обезбеђује возило, опрему и
запослене за уклањање непрописно заустављених,
паркираних и одбачених возила и постављање
уређаја којим се спречава одвожење возила по
налогу надлежног органа (у даљем тексту:
постављање уређаја) на подручју града Чачка,
ограђени простор за чување возила и дежурну
службу за чување и издавање возила.
Одбачено возило је, у смислу ове одлуке,
видно запуштено возило паркирано на путу или
јавном паркиралишту, које није уписано у
јединствени регистар возила, односно којем је
истекла важност регистрационе налепнице дуже
од шест месеци.
Члан 28.
Потребу уклањања возила утврђује
полицијски службеник, комунални милиционар
или комунални инспектор надлежне градске
управе (у даљем тексту: овлашћено лице), у оквиру
надлежности одређене законом и подзаконским
актима.
Полицијски
службеник
приликом
уклањања возила поступа на начин прописан
законом којим је уређена безбедност саобраћаја на
путевима и подзаконским актима донетим на
основу овог прописа.
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Kомунални
милиционар
приликом
уклањања возила поступа на начин прописан
законом којим је уређена безбедност саобраћаја на
путевима, подзаконским актима донетим на
основу овог прописа, законoм којим су уређена
права и дужности комуналне милиције и одлукама
града Чачка.
Комунални инспектор приликом уклањања
возила поступа на начин прописан законом којим
је уређено обављање комуналних делатности и
одлукама града Чачка.
По утврђеној потреби за уклањање возила,
овлашћено лице издаје Предузећу налог за
уклањање возила, а Предузеће је дужно да одмах
поступи по налогу.
Уз налог за уклањање возила, овлашћено
лице прилаже фотографију возила са места
прекршаја и записник о стању возила пре
уклањања.
Уколико записник о стању возила саставља
Предузеће, овлашћено лице потписује записник о
стању возила пре уклањања.
Штету на возилу које се уклања, насталу у
току уклањања или чувања, дужно је да плати
Предузеће.
Овлашћено лице дужно је да присуствује
уклањању возила.
Члан 29.
У случајевима када се јавно паркиралиште
користи супротно одредбама ове Одлуке,
комунални инспектор наредиће возачу, ако је
присутан, да одмах уклони возило са
паркиралишта,
под
претњом
принудног
извршења.
Ако се корисник не налази на лицу места,
комунални инспектор ће, без саслушања странке,
донети решење којим ће наредити да се возило
уклони у одређеном року, који се може одредити и
на минуте, под претњом принудног извршења. Ово
решење се причвршћује на возило уз назначење
дана и часа када је причвршћено и тиме се сматра
да је достављање извршено, а доцније оштећење,
уништење или уклањање овог решења не утиче на
ваљаност достављања.
Ако лице из става 1. овог члана не поступи
по датом налогу, комунални инспектор ће
одредити постављање уређаја којим се спречава
одвожење возила односно одредиће да се возило
уклони о трошку корисника, односно сопственика,
на место које је за то одређено.
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Принудно извршење решења из става 2.
овог члана спроводи се по донетом решењу о
дозволи извршења од стране комуналног
инспектора, постављањем уређаја којим се
спречава одвожење возила или употребом
специјалног возила.
Комунални инспектор поступиће на начин
одређен претходним ставовима овог члана и у
другим случајевима када утврди да се омета
вршење комуналне услуге или коришћење
комуналних објеката остављањем возила, када на
месту на коме је дозвољено заустављање и
паркирање возила затекне одбачено возило, као и
када је возило заустављено или паркирано
противно одредбама ове и других одлука града
Чачка.
Члан 30.
Комунални инспектор или комунални
милиционар издаће налог за премештање возила у
случајевима када возило није непрописно
заустављено или паркирано, али то налаже
потреба:
- обављања хитних интервенција на
комуналним објектима или несметаног обављања
комуналне делатности,
- ослобађања површине јавне намене за
организовање културних, спортских и других
манифестација и
- отклањања последица од елементарних
непогода.
На основу налога из претходног става,
Предузеће ће извршити премештање возила без
плаћања накнаде, односно у случају наведеном у
ставу 1. алинеја 2. овог члана,
о трошку
организатора манифестације.
Члан 31.
Предузеће утврђује висину цене за
принудно уклањање, постављање и уклањање
уређаја којим се спречава одвожење возила,
одвожење и чување возила, ценовником на који
сагласност даје Скупштина града.
Члан 32.
Поступак уклањања возила започиње
одмах по добијању налога овлашћеног лица.
Поступак уклањања возила сматра се
започетим када специјално возило стигне на место
рада по позиву налогодавца или када су започете
радње за припрему уклањања или када је добијен
налог за уклањање.
Поступак постављања уређаја којим се
спречава одвожење возила сматра се започетим
када се на точак почне стављати уређај за
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спречавање одвожења возила, а сматра се
завршеним када се на једном точку постави уређај.
Уклањање, односно постављање уређаја
којим се спречава одвожење возила, ће се
прекинути ако се возач појави на лицу места и
прихвати да уклони возило.
Члан 33.
Радник Предузећа, по добијању налога
овлашћеног лица за уклањање возила, предузима
радње на уклањању возила и то: фотографише
возило, попуњава записник о стању возила пре
подизања возила, поставља уређај за подизање
возила („канџе“), подиже возило на специјално
возило („паук“) и одвози возило на за то
предвиђену локацију („депо“).
Уколико власник погрешно паркираног и
заустављеног возила дође до тренутка одвожења
возила, возило ће се вратити власнику уз плаћање
паушалног износа накнаде, која се одређује на
начин предвиђен овом одлуком.
Радник Предузећа, по добијању налога
овлашћеног лица за постављање уређаја за
блокирање точкова возила, предузима радње на
постављању уређаја за блокирање точкова и то:
фотографише возило, попуњава записник о стању
возила пре постављања уређаја за блокирање
точкова, поставља налепницу на возилу на страни
возача (СТОП налепница), поставља уређај и
фотографише возило након постављања уређаја
(фотографија постављеног уређаја и налепнице).
Предузеће ће уклонити уређај којим се
спречава одвожење возила када власник возила
достави доказ да је платио накнаду за постављање
и уклањање наведеног уређаја.
Члан 34.
Предузеће је дужно, да приликом
уклањања возила и њиховог одвожења до места
чувања, као и приликом постављања уређаја којим
се спречава одвожење возила, поступа са пажњом
доброг домаћина, да возило чува од оштећења,
брижљиво са њим рукује и обезбеди чување возила
на простору посебно одређеном за ту намену.
Члан 35.
Предузеће је дужно да уклоњено и
одвежено возило чува до тренутка предаје
власнику.
Власник је дужан, да пре преузимања
возила Предузећу плати
цене за принудно
уклањање, постављање уређаја на возило,
одвожење и чување возила.
Након плаћања цене из става 2. овог члана,
корисник може преузети возило.
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Принудно уклоњено возило корисник је
дужан да преузме од Предузећа у року од 180 дана
од дана уклањања.
Предузеће има право да уклоњено возило
задржи док му потраживање не буде исплаћено.
Уклоњено и одвежено возило, чији
власник одбија да плати трошкове одвожења и
чувања или чији власник не дође да преузме
возило у року од 180 дана од дана његовог
одвожења, чуваће се до момента док трошкови
његовог чувања не достигну његову процењену
вредност.
Процену вредности возила извршиће
трочлана комисија Предузећа уз прибављени налаз
овлашћеног вештака саобраћајне струке.
По истеку времена до кога је дужно чувати
возило, Предузеће може продати возило јавним
надметањем, а од продајне цене наплатити
трошкове поступка, одвожења, чувања и продаје
возила.
Предузеће води евиденцију о уклоњеним
возилима, месту са кога је возило уклоњено и
одвежено, времену чувања и лицу које је возило
преузело, односно начину продаје возила и
наплаћеним трошковима.
VII.ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 36.
Средства за обављање и развој
делатности управљања јавним паркиралиштима
обезбеђују се из:
1) прихода од обављања комуналних
услуга;
2) прихода буџета града;
3) наменских средстава других нивоа
власти;
4) других извора у складу са законом.
VIII. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 37.
Предузеће је дужно да у средствима јавног
информисања или на други погодан начин
обавести кориснике комуналне услуге о
планираним или очекиваним сметњама и
прекидима, који ће настати или могу настати у
обављању
делатности
управљања
јавним
паркиралиштима, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида у обављању делатности.
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делатности управљања јавним паркиралиштима,
Предузеће је дужно да одмах о томе обавести
Градско веће града Чачка и да истовремено
предузме мере за отклањање поремећаја.
Уколико Предузеће не предузме мере за
отклањање поремећаја у року који одреди Градско
веће, Градско веће ће предузети мере за хитну
заштиту комуналних објеката и друге имовине
која је угрожена на терет Предузећа.
По пријему обавештења о непланираном
прекиду обављања делатности управљања јавним
паркиралиштима, односно по утврђивању
поремећаја или прекида у обављању ове
делатности, Градско веће је дужно да предузме
следеће мере:
1) одреди ред првенства и начин пружања
услуга оним корисницима код којих би услед
прекида настала опасност по живот и рад грађана
или рад правних и физичких лица, или би настала
значајна, односно ненадокнадива штета;
2) предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине која је
угрожена;
3) утврди разлоге и евентуалну
одговорност за поремећај, односно прекид вршења
делатности и учињену штету.
IX. ИЗЈАШЊAВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 39.
Предузеће је дужно да обезбеди
корисницима услуга законом прописане услове
који омогућавају брз и ефикасан контакт са
Предузећем у вези квалитета и коришћења услуга.
Корисници услуга обављања делатности
управљања
јавним
паркиралиштима
могу
континуирано у току године достављати питања,
примедбе и предлоге Предузећу, преко интернет
странице Предузећа.
Предузеће је дужно да на достављена
питања, примедбе и предлоге одговори у року од
осам дана.
Члан 40.

Члан 38.

Предузеће је дужно да једном годишње у
децембру месецу спроведе поступак изјашњавања
корисника услуга о квалитету пружања услуга
управљања јавним паркиралиштима у трајању од
30 дана и да извештај о резултатима изјашњавања
достави органу градске управе надлежном за
комуналне послове у року од 15 дана од окончаног
изјашњавања.

У случају наступања непланираних или
неочекиваних поремећаја или прекида у обављању

Орган градске управе надлежан за
комуналне послове са достављеним извештајем о
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резултатима изјашњавања поступиће на начин
прописан законом којим је регулисано обављање
комуналних делатности.
X. РЕКЛАМАЦИЈА НА УСЛУГЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 41.
Корисник може поднети рекламацију
Предузећу на начин пружања услуге или квалитет
услуге, на начин прописан посебним законом.
Предузеће води евиденцију поднетих
рекламација у складу са посебним законом.
Рекламације
решава
Комисија
за
решавање рекламација купаца, коју оснива
Предузеће у складу са посебним законом.
Предузеће је дужно да о рекламацији
одлучи без одлагања, а најкасније у року од осам
дана од пријема рекламације и да о одговору на
рекламацију писаним или електронским путем
обавести крајњег купца. Одговор на рекламацију
има садржину прописану посебним законом.
XI. НАДЗОР
Члан 42.
Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке врши орган градске управе
надлежан за инспекцијске послове.
Комунални инспектор сагласно закону и
одредбама ове одлуке има права и дужности да у
вршењу инспекцијског надзора:
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- предузме друге мере у складу са законом
и овом Одлуком.
Члан 43.
Комунална милиција обавља послове на
одржавању комуналног реда уређеног овом
одлуком и контролу примене одлуке, у складу са
законом којим су уређена права и дужности
комуналне милиције и другим прописима.
Комунални милиционар пружа помоћ
овлашћеним контролорима Предузећа у вршењу
контроле паркирања, исправности коришћења
површина јавне намене и контроле наплате
комуналних услуга на јавним паркиралиштима.
Комунални милиционар, у обављању
послова из своје надлежности, одржава ред на
јавним паркиралиштима и, у складу са
овлашћењима из закона којим су регулисана права
и обавезе комуналне милиције, предузима мере
којима спречава коришћење јавних паркиралишта
супротно овој одлуци.
Када комунални милиционар установи
повреду одредаба ове одлуке, поред овлашћења
утврђених ставом 3. овог члана, овлашћен је да:
- наложи и предузме меру уклањања,
односно премештања возила, као и постављања
уређаја којима се спречава одвожење возила у
случајевима који су прописани законом и
одлукама града;

- прегледа акта, евиденције и другу
документацију Предузећа;

- изда прекршајни налог за прекршаје за
које су овом одлуком прописане новчане казне у
фиксном износу;

- саслушава и узима изјаве од одговорних
лица Предузећа;

- обавести други надлежни орган да
предузме мере из своје надлежности.

- прегледа објекте за обављање комуналне
делатности и пословне просторије ради
прикупљања неопходних података;

XII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

- наложи решењем да се комунална
делатност управљања јавним паркиралиштима
обавља на начин утврђен законом, прописима на
основу закона и одредбама ове Одлуке;
наложи
решењем
извршавање
утврђених обавеза и предузимања мера за
отклањање недостатака у обављању комуналне
делатности;
- изда прекршајни налог за прекршаје за
које су овом одлуком прописане новчане казне у
фиксном износу;
- наложи и предузме меру уклањања,
односно премештања возила, као и постављања
уређаја којима се спречава одвожење возила, у
случајевима који су прописани законом и
одлукама града;

Члан 44.
Новчаном казном у износу од 90.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице - јавно
предузеће које обавља комуналну делатност
управљања јавним паркиралиштима, ако:
1) не одржава, не уређује, не опрема или не
обележава јавна паркиралишта за чије коришћење
се наплаћује накнада на прописани начин (члан 6.
став 1. Одлуке);
2) не поступи по налогу овлашћеног лица
за уклањање возила (члан 28. став 5. Одлуке);
3) не чува уклоњено возило до предаје
власнику (члан 35. став 1. Одлуке);
4) не одговори на достављена питања,
примедбе и предлоге у прописаном року (члан 39.
став 3. Одлуке);
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5) не спроведе поступак изјашњавања
корисника услуга на прописан начин или не
достави извештај о резултатима изјашњавања
надлежном органу у прописаном року (члан 40.
став 1. Одлуке);
6) не изврши извршно решење комуналног
инспектора донето на основу одредби ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном у износу од 15.000,00 динара
одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из овог члана комунални
инспектор, односно комунални полицајац, издаје
прекршајни налог у складу са законом.
Члан 45.
Новчаном казном у износу од 90.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1)поступи супротно забрани прописаној
чланом 26. Одлуке;
2)не изврши извршно решење комуналног
инспектора донето на основу одредби ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном у износу од 15.000,00 динара
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. тачка 1) овог члана
казниће се новчаном казном у износу од 45.000
динара предузетник.
За прекршај из става 1. тачка 1) овог члана
казниће се новчаном казном у износу од 15.000,00
динара физичко лице.
За прекршаје из овог члана комунални
инспектор, односно комунални милиционер,
издаје прекршајни налог у складу са законом.
XIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о обављању комуналне делатности
управљања јавним паркиралиштима ("Службени
лист града Чачка" бр. 14/18).
Члан 47.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
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460.
На основу члана 35. став 7. у вези са
чланом 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-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,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана
54. став 1. тачка 5) Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“ број 6/19),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЧАЧКА 2035
Члан 1.
Приступа
се
изради
Генералног
урбанистичког плана Чачка 2035 (у даљем тексту:
Генерални урбанистички план).
Члан 2.
Генералним
урбанистичким
планом
обухваћене су целе катастарске општине Чачак и
Бељина и делови катастарских општина:
Трбушани, Љубић, Коњевићи, Прељина, Трнава,
Атеница,
Кулиновци,
Лозница,
Јездина,
Придворица, Парменац и Пријевор.
Граница Генералног урбанистичког плана
се поклапа са границом сада важећег Генералног
урбанистичког плана града Чачка 2015.
(„Службени лист града Чачка“, број 25/2013).
Коначна граница предметног планског
подручја биће дефинисана приликом припреме и
стручне контроле нацрта плана.
Површина Генералног
плана износи око 4020,00 hа.

урбанистичког

Јавно предузеће за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац” Чачак је покренуло иницијативу
за доношење Одлуке о изради Генералног
урбанистичког плана Чачка 2035, како би се
преиспитивањем планских решења датих у
важећем Генералном урбанистичком плану града
Чачка 2015. („Службени лист града Чачка“, број
25/2013) створили услови за унапређење
управљања урбаним развојем градског подручја у
смислу уређења, коришћења, изградње и заштите
простора.
Такође
плански
хоризонт
важећег
Генералног урбанистичког плана је истекао, а
предлаже
се
израда
новог
Генералног
урбанистичког плана са планским хоризонтом до
2035. године.
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Члан 3.
Плански основ за израду Генералног
урбанистичког плана представља Просторни план
града Чачка („Службени лист града Чачка“,
17/2010). Такође Генерални урбанистички план
мора бити усклађен и са осталим плановима ширег
подручја.
Просторни план града Чачка препознаје у
постојећој мрежи насеља издвајање градског
насеља Чачак, како својом величином тако и
централитетом. Евидентиран је брзи економски и
популациони раст урбаног дела. Просторним
планом града дата је основа концепта развоја и
организације будуће мреже насеља. На подручју
Чачка на бази исказаног потенцијала формирана су
три градска секундарна центра. На тај начин се
смањују гравитационе зоне са пружањем услуга
Градског центра и реализује се потреба
децентрализације градског насеља Чачак чиме се
не умањује чињеница да он и даље има највиши
ранг у хијерархији насеља као центар, који
представља
административно
–
управно,
културно, образовно, здравствено и др. средиште.
У будућој мрежи насеља са аспекта
функционалног
опредељења
и
положаја
фигурирају насеља:
- градски центар (градско насеље Чачак);
-..приградска насеља (Парменац, Бељина,
Придворица, Јездина, Лозница, Кулиновци,
Атеница, Трнава, Коњевићи и Љубић);
- секундарни центар (Мрчајевци, Прељина
и Мршинци - Слатина);
- бањска насеља (Горња Трепча, Овчар
Бања, Слатина);
-.насеља са развијеним центром (Пријевор,
Трбушани, Заблаће, Јежевица, Прислоница, Доња
Трепча и Остра) и остала;
- примарна насеља.
Будући правац развоја града Чачка треба
да иде кроз развој производних и других
привредних делатности, методом усавршавања
технолошких процеса рада, подизањем степена
ефикасности преко савремених техничко технолошких решења, успостављањем нове,
квалитетније структурне односе у привређивању.
Тај квалитативно виши ниво привредне структуре
изражава се кроз повећавање учешћа терцијарних
и квартарних сектора делатности у оствареном
дохотку и запослености града Чачка. Уз висок
технолошки ниво производних делатности треба
остварити висок ниво ефикасности услужних
делатности и инфраструктуре са претежним
ослањањем на интелектуалне услуге.
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Просторним
планом
града
Чачка
дугорочна концепција уређења простора и грађења
централног градског насеља Чачка, дефинисана је
следећим општим и специфичним циљевима и
критеријумима одрживог развоја:
- на основу природних и створених
чинилаца градско насеље развијати кроз
реконструкцију, погушћавање и уобличавање
постојећих зона градње и на најповољнијим
теренима за изградњу;
- обезбедити просторе за квалитативно
вишу фазу развоја привредних делатности уз
поштовање принципа одрживог развоја;
-.дефинисањем урбанистичких правила и
услова урбанистичке регулације, обезбедити
заштиту културно - историјског наслеђа и
континуитет очувања и даљег унапређења
специфичних карактеристика насеља, рационално
и економично коришћење природних добара, воде
и енергије, заштиту природних и створених
вредности, заштиту од ратних разарања,
елементарних непогода, техничких катастрофа и
ризика;
- кроз услове свих видова заштите
омогућити даље унапређење и ревитализацију
трајних вредности, животне средине и изградњу и
унапређење
виталних
комуналних
и
инфраструктурних система;
-.у складу са положајем насеља у
окружењу
планирати
развој
функција
квалитативно и квантитативно за задовољење
потреба гравитационог подручја;
- планирати хумано уређење простора уз
уједначавање стандарда урбане опреме на
територији насеља градског карактера;
- омогућити рационалну употребу и
газдовање грађевинским земљиштем, кроз стално
усавршавање економских параметара;
- обезбедити стално праћење механичког
прилива и кретања становништва, ради контроле и
усмеравања миграционих токова;
- омогућити просторе за квалитативно
вишу фазу развоја привредних делатности и развој
приватне инцијативе;
-.дефинисањем урбанистичких правила и
услова урбанистичке регулације, обезбедити
рационално и економично коришћење природних
добара, воде и енергије, заштиту природних и
створених вредности, заштиту од ратних разарања,
техничких катастрофа и ризика, елементарних
непогода, културно - историјског наслеђа и
континуитет очувања и даљег унапређивања
специфичних карактеристика насеља.
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Графички део Генералног урбанистичког
плана израдиће се на овереном катастарско –
топографском плану за целе катастарске општине
Чачак и Бељина и делове катастарских општина:
Трбушани, Љубић, Коњевићи, Прељина, Трнава,
Атеница,
Кулиновци,
Лозница,
Јездина,
Придворица, Парменац и Пријевор.
Члан 4.
Генерални урбанистички план садржаће
нарочито: границе плана и обухват грађевинског
подручја, генерална урбанистичка решења са
наменама површина које су претежно планиране у
грађевинском подручју, генералне правце и
коридоре
за
саобраћајну,
енергетску,
водопривредну,
комуналну
и
другу
инфраструктуру, поделу на целине за даљу
планску разраду плановима генералне регулације
за цело грађевинско подручје и друге елементе
значајне за даљу планску разраду урбанистичког
плана.
Принципи планирања дефинишу се кроз:
-.примену
и
поштовање
регулативе и правила струке у
планирања;

законске
поступку

- заштиту јавног интереса;
- заштиту и унапређење животне средине;
-.дефинисање намене површина које су
претежно планиране у грађевинском подручју;
-.дефинисање генералних
коридора
за
саобраћајну,
водопривредну,
комуналну
инфраструктуру;

праваца и
енергетску,
и
другу

-.дефинисање свих потребних елемената за
даљу планску разраду урбанистичког плана;
Члан 5.
Основни циљеви за уређење и изградњу
предметног подручја су следећи:
-.усклађивање са смерницама које даје
Просторни план града Чачка („Службени лист
града Чачка“, број 17/2010);
- усклађивање са осталим плановима
ширег подручја;
- преиспитивање планских решења датих у
важећем Генералном урбанистичком плану града
Чачка 2015. („Службени лист града Чачка“, број
25/2013);
- стварање услова за унапређење
управљања урбаним развојем градског подручја у
смислу уређења, коришћења, изградње и заштите
простора;
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- рационалније коришћење грађевинског
земљишта;
-.дефинисање
усмеравајућих
услова
уређења и грађења, који ће се даље разрађивати
Плановима генералне регулације;
-.дефинисање јавног интереса кроз
разграничење простора јавне и остале намене;
- дефинисање саобраћајне мреже;
- квалитетна
инфраструктуром;

опремљеност потребном

- постизање већег степена укупне
функционалне интегрисаности простора, боља
саобраћајна и економска повезаност, побољшање
квалитета живота, као и стимулисање развоја
насеља и подручја као више - функционалног,
производног, социјалног и културног простора и
јачање економске снаге.
Члан 6.
Генерални урбанистички план се доноси
као стратешки развојни план, са општим
елементима просторног развоја. Концептуални
оквир планирања, коришћења, уређења и заштите
планског подручја односи се на дефинисање
претежне намене површина, генералних траса и
коридора
саобраћајне
и
комуналне
инфраструктуре и усмеравајућих услова уређења и
грађења који ће се даље разрађивати Плановима
генералне регулације у складу са Просторним
планом града Чачка у оквиру обухвата плана.
Члан 7.
Рок за израду Генералног урбанистичког
плана је 18 месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 8.
Генерални урбанистички план ће израдити
Јавно предузеће за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак.
Носилац израде Генералног урбанистичког
плана је Град Чачак, Градска управа за урбанизам.
Средства
за
израду
Генералног
урбанистичког плана обезбедиће се кроз редовне
активности предвиђене програмом пословања
Јавног предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак.
Члан 9.
Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати
у просторијама Градске управе за урбанизам града
Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз
присуство представника стручне службе, у

Страна 2496 – Број 23

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

3. децембар 2021. године

централном холу зграде Града и на сајту града
Чачка, www.cacak.org.rs. Подаци о раном јавном
увиду и јавном увиду огласиће се у средствима
јавног информисања.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године

Члан 10.

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

Обрађивач плана дужан је да Генерални
урбанистички план изради у свему према
одредбама важећег закона и подзаконских аката.
План мора да садржи све елементе
утврђене чланом 24. и 29. Закона о планирању и
изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и
52/21).
План мора да буде урађен у складу са
Правилником о класификацији намене земљишта
и планских симбола у документима просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број
105/2020).
Графички део Генералног урбанистичког
плана мора бити израђен у дигиталном облику
(dwg формату) у свему у складу са чланом 29., 30.
и 31. Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“, број 32/2019) и у
складу са чланом 13. и 17. Правилника о садржини
и начину вођења и одржавања Централног
регистра планских докумената, информационог
система о стању у простору и локалног
информационог система и дигиталном формату
достављања планских докумената („Сл. гласник
РС“, број 33/2015).
Члан 11.
Саставни део ове одлуке је Решење о
приступању стратешкој процени утицаја на
животну средину Генералног урбанистичког плана
Чачка 2035, број 350-19/2021-IV-2-01 од
15.11.2021. године, које је у складу са чланом 9.
став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004
и 88/2010) донела Градска управа за урбанизам
града Чачка и објављује се у „Службеном листу
града Чачка“.
Члан 12.
План ће се израдити у четири (4) истоветна
примерка (у штампаном и дигиталном облику).
Члан 13.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.

461.
На основу члана 35. став 7. у вези са
чланом 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-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,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана
54. став 1. тачка 5) Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“ број 6/19),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ И
УРЕЂЕЊЕ МЕСНОГ ГРОБЉА „ЛУГОВИ“ У
ТРБУШАНИМА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације за проширење и уређење месног
гробља „Лугови“ у Трбушанима (у даљем тексту:
План детаљне регулације).
Члан 2.
Планом детаљне регулације обухваћен је
део КО Трбушани. Граница Плана детаљне
регулације почиње од некатегорисаног пута кп. бр.
1931 код кп. бр. 730, идући њом до североисточне
границе кп. бр. 729, затим настављајући источном
границом кп. бр. 727/3, 727/2 и 727/4 до
некатегорисаног пута кп. бр. 1927 идући њом до
почетне тачке.
Коначна граница предметног планског
подручја биће дефинисана приликом припреме и
стручне контроле нацрта плана.
Површина плана
износи око 2,11 hа.

детаљне

регулације

Руководство града Чачка је покренуло
иницијативу за доношење Одлуке о изради Плана
детаљне регулације за проширење и уређење
месног гробља „Лугови“ у Трбушанима, јер је то
неопходно за нормално функционисање насеља и
решавање проблема сахрањивања на том подручју.

3. децембар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 2497 – Број 23

Изради Плана детаљне регулације се
приступа ради проширења и уређења постојећег
гробља „Лугови“ у Трбушанима.

-.стварање
услова
за
изградњу
инфраструктуре и даље адекватно техничко и
комунално опремање локацијe.

Члан 3.

Члан 5.

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

Основни циљеви за уређење и изградњу
предметног подручја су следећи:

Просторним
планом
града
Чачка
планирано је уређење, одржавање и проширење
постојећих гробаља, као и формирање нових
локација за гробља на руралном подручју уз
обавезну израду одговарајуће урбанистичке
документације - плана детаљне регулације за
уређење гробља. Планом је предвиђено опремање
гробља неопходним садржајима и пратећом
комуналном инфраструктуром.
Графички део Плана детаљне регулације
израдиће се на овереном катастарско –
топографском плану за деo КО Трбушани.
Члан 4.
План детаљне регулације садржаће
нарочито: границу плана и обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне целине и
зоне, детаљну намену земљишта, регулационе
линије улица и јавних површина и грађевинске
линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози, нивелационе коте улица и
јавних површина (нивелациони план), попис
парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру, мере заштите културно историјских споменика и заштићених природних
целина, локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује конкурс,
правила уређења и правила грађења по целинама и
зонама и друге елементе значајне за спровођење
плана детаљне регулације.
Принципи планирања дефинишу се кроз:
-.примену
и
поштовање
регулативе и правила струке у
планирања;

законске
поступку

- заштита јавног интереса;
- заштита и унапређење животне средине;
- дефинисање намене површина и правила
уређења и грађења у обухвату за све планиране
садржаје;
- дефинисање могућности
саобраћајног повезивања;

и

начина

-.дефинисање свих потребних елемената за
спровођење плана и реализацију планираних
садржаја;

-.усклађивање са смерницама које даје
Просторни план града Чачка („Службени лист
града Чачка“, број 17/2010);
- уређење постојећег сеоског гробља са
планираним проширењем;
- обезбеђивање неопходних садржаја за
гробље;
- дефинисање саобраћајне мреже;
- рационалније коришћење грађевинског
земљишта;
-.дефинисање јавног интереса кроз
разграничење простора јавне и остале намене;
- квалитетна
инфраструктуром и

опремљеност потребном

- усклађивање организације, опремања и
уређења простора и његова заштита.
Члан 6.
Концептуални
оквир
планирања,
коришћења, уређења и заштите планског подручја
односи се на две основне намене – земљиште за
површине и објекте јавне намене и земљиште за
остале намене у складу са Просторним планом
града Чачка у оквиру обухвата плана.
Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације је
18 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана
регулације обезбеђује Град Чачак.

детаљне

Носилац израде Плана детаљне регулације
је Град Чачак, Градска управа за урбанизам.
Градска управа за опште и заједничке
послове града Чачка спровешће поступак јавне
набавке, услуга израде Плана детаљне регулације.
Члан 9.
Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати
у просторијама Градске управе за урбанизам града
Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз
присуство представника стручне службе, у
централном холу зграде Града и на сајту града
Чачка, www.cacak.org.rs. Подаци о раном јавном
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увиду и јавном увиду огласиће се у средствима
јавног информисања.
Члан 10.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
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Обрађивач плана дужан је да План детаљне
регулације изради у свему према одредбама
важећег закона и подзаконских аката.
План детаљне регулације мора да садржи
све елементе утврђене чланом 28. и 29. 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, 83/18, 31/19, 37/19др.закон, 9/20 и 52/21).
План детаљне регулације мора да буде
урађен у складу са Правилником о класификацији
намене земљишта и планских симбола у
документима просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“, број 105/2020).
Графички део Плана детаљне регулације
мора бити израђен у дигиталном облику (dwg
формату) у свему у складу са чланом 29., 30. и 31.
Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“, број 32/2019) и у
складу са чланом 13. и 17. Правилника о садржини
и начину вођења и одржавања Централног
регистра планских докумената, информационог
система о стању у простору и локалног
информационог система и дигиталном формату
достављања планских докумената („Сл. гласник
РС“, број 33/2015).
Члан 11.
Саставни део ове одлуке је Решење о
неприступању стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за
проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у
Трбушанима,
број
350-5/2021-IV-2-01
од
15.11.2021. године, које је у складу са чланом 9.
став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004
и 88/2010) донела Градска управа за урбанизам
града Чачка и објављује се у „Службеном листу
града Чачка“.
Члан 12.
План ће се израдити у два (2) истоветна
примерка (у штампаном и дигиталном облику).
Члан 13.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
462.
На основу члана 35. став 7. у вези са
чланом 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-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,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана
54. став 1. тачка 5) Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“ број 6/19),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„АТЕНИЦА - КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА
УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 4.1 (ЦЕНТАР)
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна дела
Плана генералне регулације „Атеница Кулиновци“ у Чачку („Службени лист града
Чачка“ број 14/14, 20/18 и 29/20), (у даљем тексту:
Измене и допуне дела Плана генералне
регулације).
Члан 2.
Измене и допуне дела Плана генералне
регулације односе се на урбанистичку целину 4.1
(Центар).
Граница Измена и допуна дела Плана
генералне регулације почиње од раскрснице
Улице Др Драгише Мишовића и Улице Светозара
Бабовића, па наставља до раскрснице Улице Др
Драгише Мишовића са Улицом Радничких
бригада, затим иде до раскрснице Улице
Радничких бригада и Улице Светозара Бабовића и
наставља Улицом Светозара Бабовића до почетне
тачке.
Коначна граница предметног планског
подручја биће дефинисана до израде нацрта плана.
Површина Изменa и допунa дела Плана
генералне регулације износи око 1,25 hа.
Изменама и допунама дела Плана
генералне регулације се приступа по иницијативи
Градоначелника и Градског руководства Града
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Чачка, на основу захтева предузетника и
корисника простора у оквиру урбанистичке
целине 4.1 (Центар) Плана генералне регулације
„Атеница – Кулиновци“ у Чачку. Покретање
иницијативе засновано је на чињеници да је у
оквиру
предметног
простора
планирана
организација Центра и то као површина јавне
намене, а да у непосредном окружењу као и делом
на овом простору постоје организовани садржаји
који подржавају Центар (здравство, управа,
администрација и сл.).
Предметни простор је углавном у
приватном власништву и корисници желе да
организују садржаје централног карактера на
својим парцелама, како се делимично овај простор
и користи, па нема потребе да он буде опредељен
као површина јавне намене.
Изменама и допунама дела Плана
генералне регулације је потребно створити основ
да се према условима за директно спровођење из
овог плана на предметном простору у оквиру
површине остале намене, могу организовати
садржаји централног карактера (угоститељство,
трговина, занатство, управа, администрација и
сл.), а чиме би и корисници простора добили
могућност да реализују своје парцеле на начин
како је у оквиру предметног простора и започето.
...........Предмет Измена и допуна Плана генералне
регулације је урбанистичка целина 4.1 (Центар).
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна
дела Плана генералне регулације представља
Генерални урбанистички план града Чачка 2015.
(„Службени лист града Чачка“, број 25/2013).
Намена целине 4.1 је функционални
Центар у Атеници, који се налази поред веома
прометне саобраћајнице Ул. Др Драгиша
Мишовић, (простор је делом изграђен). Центар
карактерише концентрисање јавних терцијарних
делатности без становања, које су везане за
задовољење свакодневних и повремених потреба
гравитирајућег
становништва.
Генералним
урбанистичким планом града Чачка 2015 ова
категорија центра планирана је са следећом
структуром: трговина, угоститељство, занатство,
финансијско-техничке услуге, култура, здравство,
администрација и управа.
Графички део Измена и допуна дела Плана
генералне регулације израдиће се на овереном
катастарско – топографском плану за део КО
Чачак.
Члан 4.
Измене и допуне дела Плана генералне
регулације садрже нарочито: границу плана и
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обухват грађевинског подручја, поделу простора
на посебне целине и зоне, претежну намену
земљишта по зонама и целинама, регулационе и
грађевинске линије, потребне нивелационе коте
раскрсница улица и површина јавне намене, попис
парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру,
мере
заштите
културноисторијских споменика и заштићених природних
целина, зоне за које се доноси план детаљне
регулације са прописаном забраном изградње до
његовог доношења, локације за које се обавезно
израђује
урбанистички
пројекат,
односно
расписује конкурс, правила уређења и правила
грађења за целокупни обухват планског документа
и друге елементе значајне за спровођење плана.
Принципи планирања дефинишу се кроз:
- примену и поштовање
регулативе и правила струке у
планирања;

законске
поступку

- заштита јавног интереса;
- заштита и унапређење животне средине;
-.дефинисање детаљне намене површина и
правила уређења и грађења у обухвату за све
планиране садржаје;
- дефинисање могућности
саобраћајног повезивања;

и

начина

-.дефинисање свих потребних елемената за
спровођење плана и реализацију планираних
садржаја;
стварање
услова
за
изградњу
инфраструктуре и даље адекватно техничко и
комунално опремање локација.
Члан 5.
Основни циљеви за уређење и изградњу
предметног подручја су следећи:
- усклађивање са смерницама Генералног
урбанистичког плана града Чачка 2015. кроз
перманентну реконструкцију и изградњу;
целисходније
предметног простора;

привођење

намени

- дефинисање саобраћајне мреже;
- рационалније коришћење грађевинског
земљишта;
-.дефинисање
карактеристичних
урбанистичких зона, односно целина са
планирањем нове изградње;
- дефинисање јавног интереса;
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- квалитетна опремљеност потребном
инфраструктуром;
- озелењавање јавних простора;
- усклађивање организације, опремање и
уређење простора и његова заштита уз примену
услова и критеријума за културна добра и
- усклађивање организације, опремање и
уређење простора и његова заштита уз примену
услова и критеријума за заштиту животне средине.
Члан 6.
...........Концептуални
оквир
планирања,
коришћења, уређења и заштите планског подручја
односи се на целисходније привођење намени
предметног простора.
Члан 7.
Измене и допуне дела Плана генералне
регулације односе се на мање измене и допуне, па
ће се примењивати скраћени поступак у складу са
чланом 51б Закона о планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).
Рок за израду Измена и допуна дела Плана
генералне регулације је 12 месеци од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна дела
Плана генералне регулације обезбеђује Град
Чачак.
Носилац израде Измена и допуна дела
Плана генералне регулације је Град Чачак, Градска
управа за урбанизам.
Градска управа за опште и заједничке
послове града Чачка спровешће поступак јавне
набавке, услугу израде Измена и допуна дела
Плана генералне регулације.
Члан 9.
Јавни увид ће се одржати у просторијама
Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког
радног дана од 8-14 сати уз присуство
представника стручне службе, у централном холу
зграде Града и на сајту града Чачка,
www.cacak.org.rs. Подаци о јавном увиду огласиће
се у средствима јавног информисања.
Члан 10.
Обрађивач плана дужан је да Измене и
допуне дела Плана генералне регулације изради у
свему према одредбама важећег закона и
подзаконских аката.
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Измене и допуне дела Плана генералне
регулације морају да садрже све елементе
утврђене чланом 26. и 29. Закона о планирању и
изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и
52/21).
Измене и допуне дела Плана генералне
регулације морају да буду урађене у складу са
Правилником о класификацији намене земљишта
и планских симбола у документима просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број
105/2020).
Графички део Измена и допуна дела Плана
генералне регулације мора бити израђен у
дигиталном облику (dwg формату) у свему у
складу са чланом 29. 30. и 31. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Сл.
гласник РС“, број 32/2019) и у складу са чланом 13.
и 17. Правилника о садржини и начину вођења и
одржавања Централног регистра планских
докумената, информационог система о стању у
простору и локалног информационог система и
дигиталном формату достављања планских
докумената („Сл. гласник РС“, број 33/2015).
Члан 11.
Саставни део ове одлуке је Решење о
неприступању стратешкој процени утицаја на
животну средину Измена и допуна дела Плана
генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у
Чачку за урбанистичку целину 4.1 (Центар), број
350-17/2021-IV-2-01 од 15.11.2021. године, које је
у складу са чланом 9. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС“ број 135/2004 и 88/2010) донела Градска
управа за урбанизам града Чачка и објављује се у
„Службеном листу града Чачка“.
Члан 12.
План ће се израдити у два (2) истоветна
примерка (у штампаном и дигиталном облику).
Члан 13.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

3. децембар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

463.
На основу члана 54. став 1. тачка 20)
Статута града Чачка („Службени лист града
Чачка“, број 6/19), члана 11. став 2. и члана 28. став
1. тачка 4. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист града Чачка“, број 5/2016 и
8/2019)
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 2. децембра 2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
о отуђењу из јавне својине града Чачка к.п.
бр. 5217/32 КО Чачак
I
ОТУЂУЈЕ се из јавне својине града Чачка
Милошевић Мирославу из Чачка, к.п. бр. 5217/32
КО Чачак, у површини од 1108m2, на име накнаде
за
експропријацију
раније
постојећих
катастарских парцела бр. 3000/1 у површини од
389m2 КО Чачак и 3000/2 КО Чачак у површини од
177m2 КО Чачак с тим да на име разлике у
површини од 542m2, Милошевић Мирослав из
Чачка исплати Граду Чачку тржишну цену у
износу од 1.578.729,64 динара.
II
Отуђење к.п. бр. 5217/32 КО Чачак из јавне
својине града Чачка се спроводи на основу Решења
о експропријацији Градске управе за урбанизам
града
Чачка
број
465-51/19-IV-2-07
од
17.12.2019.године, донетог у поступку покренутом
по предлогу Градског правобранилаштва града
Чачка, којим су експроприсане катастарске
парцеле бр. 3000/1 у површини од 389м2 КО Чачак
и 3000/2 КО Чачак у површини од 177м2 КО Чачак
од досадашњег власника Милошевић Мирослава
из Чачка, а на основу Плана генералне регулације
„Центар“ у Чачку и Решења Владе РС 05 број 4654984/2019 од 23.05.2019.године, у циљу изградње
објекта здравствене заштите у Љубићу.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

464.
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,
95/2018 и 153/2020), члана 54. став 1. тачка 20
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 4. став 3. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
14/2018 и 8/2019),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о прибављању у јавну својину изградњом
објекта здравства на к.п. бр. 6952 КО Чачак
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града
Чачка, изградњом, објекат здравства, максималних
габарита 63,41х19,98m, спратности Су+П+1,
укупне бруто изграђене површине 2408,30 m2,
укупне нето површине 2018,10 m2 на к.п.бр. 6952
КО Чачак, која је у јавној својини Града Чачка.
II Процењена вредност инвестиције износи
369.774.793,14 РСД са ПДВ-ом, а средства ће бити
обезбеђена из Буџета града Чачка у три буџетске
године.
III Град Чачак као носилац права јавне
својине врши права инвеститора у поступку
прибављања изградњом објекта ближе описаног
тачком I овог решења.

III

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

На основу овог решења Град Чачак као
корисник експропријације закључиће споразум о
накнади са Милошевић Мирославом из Чачка,
пред Градском управом за урбанизам града Чачка.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године

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

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

Страна 2502 – Број 23

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

465.
На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007,
83/2014-др закон, 101/2016-др закон и 47/2018), и
чл. 4. и 54. став 1. тачка 29. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржананој 2. децембра 2021. године, по
претходно
прибављеној
сагласности
Министарства државне управе и локалне
самоуправе, број 015-05-00066/2021-24 од 23.
новембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ
УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

2. Новоизграђена
саобраћајница,
у
насељеном месту Чачак, која почиње од
улице Обилазни пут к.п. 36/3, простире се
дуж к.п. 35, пресеца к.п. 1360/9, наставља
целом дужином к.п. 60 и излази на улицу
Пут поред цркве, к.п. 1378, све у КО
Коњевићи, носиће назив улица Радоње
Голубовића Голуба.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године

Члан 1.

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

Мењају се називи улица на територији
града Чачка и то:
1. Улица Дробњачки пут, насељено место Трнава,
мб: 746053000015, носиће убудуће назив улица
Вртларска.
2. Улица Дробњачки пут, насељено место Чачак, мб:
746061000465, носиће убудуће назив улица
Вртларска.
3. Део постојеће улице Протића равни, насељено
место Трнава, која почиње од Задругарске улице,
к.п. 2492, простире се целом дужином к.п. 885,
пролази кроз к.п. 433/1, 433/2, 433/5, 429/2 и
завршава се на к.п. 429/1, све у КО Трнава, носиће
убудуће назив улица Илинданска.
4. Део постојеће улице Протића равни, насељено
место Трнава, која почиње од к.п. 885, пролази
кроз к.п. 883, 875/1, 874/9, 873/1 и завршава се на
к.п. 874/18, све у КО Трнава, носиће убудуће назив
улица Стругарска.
5. Део постојеће улице Протића равни, насељено
место Трнава, која почиње од к.п. 885, простире се
дуж к.п. 403/5, 403/8, пролази кроз к.п. 443, 440,
419/4, 438, 437/2, 437/1, 436, 425 све до к.п. 427/1,
све у КО Трнава, носиће убудуће назив улица
Баштованска.
Члан 2.
Утврђују се називи појединих улица на
територији града Чачка и то:
1. Новоизграђена
саобраћајница,
у
насељеном месту Чачак, која почиње од
улице Др Драгише Мишовића к.п. 5180/2,
простире се целом дужином к.п. 5121/1,
5120/2, 5123/3, 5123/2, 5126/2, 5125/3,
5127/3, 5128/2, 5125/2, 5125/4, 5127/4,
5127/6 и 5127/5 све у КО Чачак, и излази
на улицу Раденка Јањића к.п. 5183, носиће
назив улица Др Слободана Благојевића.

3. децембар 2021. године

466.
На основу члана 54. тачка 45. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана
65. и 85. Пословника о раду Скупштине града –
пречишћен текст („Сл. лист града Чачка“ број
19/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
I
Разрешава се Сретен Радојичић дужности
члана Савета за локални економски развој.
II
Бира се Павле Спасојевић за члана Савета
за локални економски развој, из реда грађана, кога
је предложила Одборничка група ПУПС – Странка
Руса Србије.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

3. децембар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

467.
На основу члана 34. став 2. Закона о
култури (“Сл. гласник РС” број 72/2009, 13/2016 и
30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана
54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ број 6/2019) и члана 14. Одлуке о
организовању Установе Дом културе Чачак („Сл.
лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист града
Чачка број 4/2011, 23/2016 и 25/2020),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
КУЛТУРЕ ЧАЧАК
I
Именује се Радисав Луковић, мастер
менаџер из Чачка, за директора Дома културе
Чачак, почев од 31. децембра 2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

468.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
469.
На основу члана 113. став 4. Закона о
здравственој заштити („Сл. гласник РС“ број
25/2019), члана 54. став 1. тачка 12. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана
15. став 2. Одлуке о оснивању Дома здравља
„Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 8/2014
- пречишћен тект),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
„ЧАЧАК“ ЧАЧАК
I
Именује се Драгиша Петковић, дипл.
машински инжењер, за члана Управног одбора
Дома здравља „Чачак“ Чачак.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
„ЧАЧАК“ ЧАЧАК

Страна 2503 – Број 23

470.

II

На основу члана 116. и члана 117. став 3.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/2018 –
др. закон, 10/2019 и 6/2020), члана 54. став 1. тачка
12. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 6/19) и члана 14. Одлуке о оснивању
Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
(„Сл. лист града Чачка“ број 9/11, 3/13 и 15/13),

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је

I
Милану Милисављевићу престала је
функција члана Управног одбора Дома здравља
„Чачак“ Чачак, 6. новембра 2021. године, због
наступања смрти.

Страна 2504 – Број 23

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ
ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК
I
Разрешава се Иван Дробњак, представник
локалне самоуправе, функције члана Управног
одбора Предшколске установе „Моје детињство“
Чачак, због поднете оставке.

3. децембар 2021. године
II

Именују се за чланове Школског одбора
ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина:
Катарина
представник родитеља

Богићевић,

референт,

- Александра Пејовић, проф. српског
језика, представник запослених
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

II
Именује се Драган Обрадовић, за члана
Управног одбора Предшколске установе „Моје
детињство“ Чачак, као представник локалне
самоуправе.
III

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године

Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године

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

472.
На основу чл. 116. и 117. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ број 88/17, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) и члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/19),

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

471.
На основу чл. 116. и 117. ст. 3. т. 4. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ броj 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) и чл. 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/19),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 2. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ
У ЧАЧКУ
I

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
„БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ СЛАТИНА

Разрешава
се
Бранко
Дабовић,
представник локалне самоуправе, дужности члана
Школског одбора Прехрамбено-угоститељске
школе у Чачку, због поднете оставке.

I

II

Разрешавају
се
дужности
чланова
Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“
Слатина, због престанка основа по коме су
именовани:

Именује се Романа Филиповић, дипл.
менаџер, за члана Школског одбора Прехрамбеноугоститељске школе у Чачку, као представник
локалне самоуправе.

- Гордана
родитеља

Драгићевић,

представник

- Игор Дивац, представник запослених

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

3. децембар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 2505 – Број 23

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-196/2021-I
2. децембар 2021. године

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

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

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

473.
На основу члана 9. став 1. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези
члана 46. Закона о планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-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,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана
18. Одлуке о градским управама (“Сл. лист града
Чачка”, број 20/19), Градска управа за урбанизам,
града Чачка, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
ЧАЧКА 2035
1. ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени
утицаја на животну средину Генералног
урбанистичког плана Чачка 2035.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја на животну средину Генералног
урбанистичког плана Чачка 2035, су сагледавање,
процена и утврђивање могућности значајних
штетних утицаја на животну средину на основу
намене у просторно - функционалној намени
подручја која се планира, а која могу бити од
утицаја на стање животне средине, са проценом
мера које је потребно предузети како би се
евентуални могући значајни штетни утицаји на
животну средину спречили, отклонили или свели
на минимум.
Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину Генералног урбанистичког плана
Чачка 2035 мора да садржи мере чијим
спровођењем би се:
- испоштовале мере и циљеви дефинисани
Програмом заштите животне средине града Чачка
2018-2027 („Сл. лист града Чачка“ број 14/2018),
- остварио план за заштиту животне
средине и одрживи развој,

- обухватиле карактеристике утицаја
плана на животну средину, нарочито у погледу
вероватноће,
интензитета,
сложености,
реверзибилности,
временске
и
просторне
димензије, кумулативне и синергијске природе
утицаја, ризика по људско здравље и животну
средину, деловања на области од природне,
културне и друге важности и деловања на
угрожене области,
- умањио утицај на биолошки диверзитет
подручја,
- обезбедило очување природне средине.
2. У оквиру стратешке процене разматраће
се постојеће стање животне средине, значај и
карактеристике плана, карактеристике утицаја
планираних садржаја на микро и макро локацију и
друга питања и проблеми животне средине
подручја обухваћеног Планом.
3. У оквиру стратешке процене имајући у
виду планиране намене на подручју обухваћеном
границом Плана, неће се разматрати просторна
димензија – преко гранична природа утицаја и
деловање на области од природног, културног и
другог значаја – посебне карактеристике, области
или природни предели којима је признат
заштићени на републичком или међународном
нивоу, културно историјска баштина и области са
различитим режимом заштите, као карактеристике
утицаја предметног плана на животну средину.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја
плана на животну средину израдиће се Извештај о
стратешкој процени Генералног урбанистичког
плана Чачка 2035 који садржи елементе из члана
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (»Сл.гласник РС«, број 135/04 и
88/10):
- полазне основе стратешке процене;
- опште и посебне циљеве стратешке
процене и избор индикатора;
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- процену могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја на
животну средину;
- смернице за израду стратешких процена
на нижим хијарархиским нивоима и процене
утицаја пројеката на животну средину;
- програм праћења стања животне средине
у току спровођења плана и програма
(мониторинг);
- приказ коришћене методологије
тешкоће у изради стратешке процене;

и

- приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор датог плана и програма са
аспекта разматраних варијантних решења и приказ
начина на који су питања животне средине
укључена у план или програм;
- закључке до којих се дошло током израде
извештаја о стратешкој процени представљене на
начин разумљив јавности;
- друге податке од значаја за стратешку
процену.
У оквиру полазних основа стратешке
процене утврдиће се постојеће стање и квалитет
чинилаца животне средине (ваздух, вода,
земљиште) у границама предметног Плана.
У случају непостојања релевантних
података извршиће се циљана мерења у складу са
Законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја
Плана на животну средину део је документације
која се прилаже уз план.
5. Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, биће одређен у складу са Законом.
Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, дужан је да дефинише методологију и
састав стручног тима за израду извештаја о
стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, дужан је да исти изради у року од 1
(једног) месеца од дана доношења овог Решења.
Средства за израду извештаја о стратешкој
процени, обезбедиће град Чачак.
6. У току израде извештаја о стратешкој
процени утицаја плана, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и
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организацијама које имају интерес у доношењу
одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја,
биће изложен на јавни увид, заједно са јавним
увидом предметног плана, сходно члановима 18. и
19. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи
(“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-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,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).
7. Ово решење чини саставни део
Генералног урбанистичког плана Чачка 2035 и
објављује се у Службеном листу града Чачка.
Образложење
Одлуком
о
изради
Генералног
урбанистичког плана Чачка 2035 приступиће се
изради Генералног урбанистичког плана Чачка
2035.
Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (»Сл.
гласник РС«, број 135/04 и 88/10) прописано је да
се стратешка процена врши за планове, програме и
основе у области просторног и урбанистичког
планирања
или
коришћења
земљишта,
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства,
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања
отпадом, управљања водама, телекомуникација,
туризма, очувања природних станишта и дивље
флоре и фауне, којима се успоставља оквир за
одобравање
будућих
развојних
пројеката
одређених прописима којима се одређује процена
утицаја на животну средину.
Како се у конкретном случају ради о
изради Генералног урбанистичког плана Чачка
2035, који обухвата целе катастарске општине
Чачак и Бељина и делове катастарских општина:
Трбушани, Љубић, Коњевићи, Прељина, Трнава,
Атеница,
Кулиновци,
Лозница,
Јездина,
Придворица, Парменац и Пријевор, а што
представља основ и оквир за одобравање будућих
развојних пројеката одређених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, то
је ова Управа донела Одлуку о изради стратешке
процене, а у смислу одредби члана 9. став 1. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину.
У поступку доношења решења о
приступању стратешкој процени, прибављено је
мишљење Групе за заштиту животне средине
Градске управе за урбанизам града Чачка број 501-
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283/2021-IV-2-01 од 12.11.2021. године у коме је
изражен став да је на основу члана 9. став 1. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије”, број
135/04 и 88/10) и на основу Упутства за
спровођење Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину, (издатог од Министарства
науке и заштите животне средине Републике
Србије, Управа за заштиту животне средине у
Београду 2007.године) за израду Генералног
урбанистичког плана Чачка 2035 потребно
прибавити Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину овог плана.
Извештај о стратешкој процени садржаће
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (»Сл.гласник
РС«, број 135/04 и 88/10) ближе наведене у
диспозитиву.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА
ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,
Број: 350-19/21-IV-2-01
15. новембар 2021. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
Вера Јаковљевић, дипл. инж.грађ., с.р.

474.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези
члана 46. Закона о планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-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,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана
18. Одлуке о градским управама (“Сл. лист града
Чачка”, број 20/19), Градска управа за урбанизам,
града Чачка, доноси
РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПРОШИРЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ МЕСНОГ
ГРОБЉА „ЛУГОВИ“ У ТРБУШАНИМА
1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за проширење и уређење месног
гробља „Лугови“ у Трбушанима.
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2. Ово решење објављује се у Службеном
листу града Чачка
Образложење
Одлуком о изради Плана детаљне
регулације за проширење и уређење месног
гробља „Лугови“ у Трбушанима приступиће се
изради Плана детаљне регулације за проширење и
уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима.
Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС“, број 135/04 и 88/10) прописано је да се
стратешка процена врши за планове, програме и
основе у области просторног и урбанистичког
планирања
или
коришћења
земљишта,
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства,
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања
отпадом, управљање водама, телекомуникација,
туризма, очување природних станишта и дивље
флоре и фауне, којима се успоставља оквир за
одобравање
будућих
развојних
пројеката
одређених прописима којима се одређује процена
утицаја на животну средину.
Ставом 2. истог члана прописано је да за
планове и програме из става 1. овог члана којима
је предвиђено коришћење мањих површина на
локалном нивоу, одлуку о стратешкој процени
доноси орган надлежан за припрему плана и
програма ако према критеријумима прописаним
овим законом, утврди да постоји могућност
значајних утицаја на животну средину.
У поступку одлучивања о изради
стратешке процене утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације за проширење и
уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима,
прибављено је мишљење Групе за заштиту
животне средине Градске управе за урбанизам
Града Чачка број 501-281/2021-IV-2-01 од
12.11.2021. године у коме је изражен став да за
израду Плана детаљне регулације за проширење и
уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима
на основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС“ број 135/04 и 88/10 ) и Упутства за спровођење
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину, издатог од Министарства науке и
заштите животне средине РС, Управа за заштиту
животне средине у Београду 2007. године, није
неопходно приступити изради Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину.
Ова Управа је имајући у виду планиране
намене, чињеницу да је урађена стратешка
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процена утицаја вишег хијерархијског нивоа за
целу територију града, да предметним планом
нису планирани будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину, утврдила да
предметни план не подлеже обавези израде
стратешке процене утицаја у смислу одредбе
члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
број 135/04 и 88/10 ), а на основу претходно
прибављеног мишљења Групе за заштиту животне
средине ове Управе број 501-281/2021-IV-2-01 од
12.11.2021. године, као органа надлежног за
послове заштите животне средине.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА
ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,
Број: 350-5/21-IV-2-01
15. новембар 2021. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
Вера Јаковљевић, дипл. инж.грађ.,с.р.

475.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези
члана 46. Закона о планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-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,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана
18. Одлуке о градским управама (“Сл. лист града
Чачка”, број 20/19), Градска управа за урбанизам,
града Чачка, доноси
РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
АТЕНИЦА - КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА
УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 4.1 (ЦЕНТАР)
1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени
утицаја на животну средину Измена допуна дела
Плана генералне регулације „Атеница Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1
(Центар).
2. Ово решење објављује се у Службеном
листу града Чачка
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Образложење

Одлуком о изради Измена допуна дела
Плана генералне регулације „Атеница Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1
(Центар)приступиће се изради Измена допуна дела
Плана генералне регулације „Атеница Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1
(Центар).
Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС“, број 135/04 и 88/10) прописано је да се
стратешка процена врши за планове, програме и
основе у области просторног и урбанистичког
планирања
или
коришћења
земљишта,
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства,
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања
отпадом, управљање водама, телекомуникација,
туризма, очување природних станишта и дивље
флоре и фауне, којима се успоставља оквир за
одобравање
будућих
развојних
пројеката
одређених прописима којима се одређује процена
утицаја на животну средину.
Ставом 2. истог члана прописано је да за
планове и програме из става 1. овог члана којима
је предвиђено коришћење мањих површина на
локалном нивоу, одлуку о стратешкој процени
доноси орган надлежан за припрему плана и
програма ако према критеријумима прописаним
овим законом, утврди да постоји могућност
значајних утицаја на животну средину.
У поступку одлучивања о изради
стратешке процене утицаја на животну средину
Измена допуна дела Плана генералне регулације
„Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку
целину 4.1 (Центар), прибављено је мишљење
Групе за заштиту животне средине Градске управе
за урбанизам Града Чачка број 501-282/2021-IV-201 од 12.11.2021. године у коме је изражен став да
за израду Измена допуна дела Плана генералне
регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за
урбанистичку целину 4.1 (Центар) на основу члана
9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и
88/10 ) и Упутства за спровођење Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину,
издатог од Министарства науке и заштите животне
средине РС, Управа за заштиту животне средине у
Београду 2007. године, није неопходно
приступити изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину.
Ова Управа је имајући у виду планиране
намене, чињеницу да је урађена стратешка
процена утицаја вишег хијерархијског нивоа за
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целу територију града, да предметним планом
нису планирани будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину, утврдила да
предметни план не подлеже обавези израде
стратешке процене утицаја у смислу одредбе
члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
број 135/04 и 88/10 ), а на основу претходно
прибављеног мишљења Групе за заштиту животне
средине ове Управе број 501-282/2021-IV-2-01 од
12.11.2021. године, као органа надлежног за
послове заштите животне средине.

Страна 2509 – Број 23

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА
ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,
Број: 350-17/21-IV-2-01
15. новембар 2021. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
Вера Јаковљевић, дипл. инж.грађ.
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