
 

ГОДИНА LV БРОЈ 9 
ЧАЧАК  29. април 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

196. 

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 - Одлука 

УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), члана 54. Статута града Чачка («Сл. лист 

града Чачка» број 6/2019) и члана 11. Пословника о раду Скупштине града Чачка («Сл. лист града Чачка» 

број 19/2019 – пречишћен текст),  

Скупштина града Чачка на седници одржаној 28. априла 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

I 

Верификује се мандат Радојици Вуловићу, дипломираном економисти из Чачка, новоизабраном 

одборнику Скупштине града Чачка, којем је мандат одборника додељен Решењем Изборне комисије града 

Чачка, број 013-7/2021-IV-7 од 19. априла  2021. године. 

II 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу  града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

   Скупштине града Чачка 

  Игор Трифуновић, с.р. 

 

 

197. 

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за  случај незапослености  („Сл. 

гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017-др.закон) и члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“, бр.6/2019), уз прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање бр. 06-

62/2021-II од 19.04.2021. године,  

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. априла 2021. године,  донела је 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ 
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Акционим планом запошљавања града Чачка за период од 2021. до 2023. године (у даљем тексту: 

Акциони план) се дефинишу циљеви и приоритети и утврђују  мере које ће се реализовати ради унапређења 

запошљавања и смањења незапослености на територији града Чачка. 

Правни основ за доношење Акционог плана је садржан у одредби члана 41. став 1. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 

113/2017 и 113/2017 - др.закон), којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може, по 

прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, усвојити Локални акциони план запошљавања.  

Чланом 60. истог закона утврђена је могућност да локална самоуправа која у оквиру свог Локалног 

акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређених 

програма или мере активне политике запошљавања, може поднети захтев Министарству за учешће у 

суфинансирању предвиђених програма и мере.  

Према Акционом плану за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у 

Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РСˮ, број 30/21) услов за 

подношење захтева за финансирање мера активне политике запошљавања из средстава опредељених за 

реализацију Акционог плана је да јединица локалне самоуправе има: 

1. формиран Локални савет за запошљавање; 

2. усвојен локални плански документ у области запошљавања;  

3. усаглашен локални плански документ у области запошљавања са Акционим планом и покрајинским 

акционим планом за запошљавање; 

4. обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређене мере.  

Јединица локалне самоуправе, може до 30. априла 2021. године, односно последњег дана месеца 

фебруара 2022. и 2023. године, преко Националне службе за запошљавање, поднети министарству 

надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања 

предвиђених локалним планским документом у области запошљавања. 

По истеку рока за подношење захтева, Национална служба за запошљавање  проверава испуњеност 

услова за финансирање мера активне политике запошљавања, припрема мишљење о сваком појединачном 

локалном планском документу у области запошљавања (усклађеност са циевима локалног економског 

развоја и индикаторима на локалном тржишту рада) и даје предлог за учешће у финансирању мера активне 

политике запошљавања на основу критеријума и расположивих средстава. 

Национална служба за запошљавање доставља министарству надлежном за послове запошљавања 

предлог за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања у року од 30 дана од дана истека 

рока за подношење захтева, на основу кога министар надлежан за послове запошљавања доноси одлуку. 

Национална служба за запошљавање и јединице локалне самоуправе обухваћене одлуком закључују 

споразум о начину и поступку реализације мера активне политике запошљавања, као и другим питањима од 

значаја за спровођење ове одлуке. 

Јединице локалне самоуправе могу, у складу са потребама локалног тржишта рада, планирати и друге 

мере активне политике запошљавања, утврдити их у локалном планском документу у области запошљавања 

и њихову реализацију финансирати у целости из средстава буџета јединицe локалне самоуправе. У 

реализацији мера активне политике запошљавања које се у целости финансирају из буџета јединица локалне 

самоуправе, Национална служба за запошљавање пружа стручну и техничку подршку, а на основу 

закљученог споразума са јединицом локалне самоуправе. 

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености у периоду од 2021. до 2023. 

године наставиће се са одобравањем учешћа у финансирању мера активне политике запошљавања и то 

следећих мера: 

1. Стручна пракса; 

2. Приправништво за младе са високим образовањем; 

3. Приправништво за незапослене са средњим образовањем; 

4. Стицање практичних знања; 

5. Обука на захтев послодавца за незапослене; 
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6. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих – може се 

доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија теже запошљивих, а које 

су утврђене у складу са стањем и потребама локалног тржишта и наведене у локалном планском 

документу у области запошљавања; 

7. Субвенција за самозапошљавање – одобрава се незапосленом лицу ради оснивања радње, задруге 

или другог облика предузетништва као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива 

у њему радни однос, у делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног економског 

развоја у локалном планском документу у области запошљавања. 

8. Јавни радови. 

Акциони план садржи елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености.  

Спровођење Акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и 

сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога је Градска управа за локални економски 

развој у припреми и изради Акционог плана користила податке Националне службe за запошљавање – 

Филијале Чачак, Републичког завода за статистику и Регионалнe привредне коморе Моравичког и Рашког 

управног округа Организационе јединице Чачак. 

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

 1. КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ 

Град Чачак, по Уредби Владе Републике Србије о утврђивању јединствене листе развијености 

региона и јединица локалне самоуправе разврстан је у I групу развијености јединица локалних самоуправа у 

Србији. 

Чачак је: административни, привредни, медицински, образовни и културни центар Моравичког 

управног округа. Привреда Чачка је разнолика, а њену структуру чине осим пољопривредне производње, 

производња резних алата за обраду метала, неметала и дрвета, термотехничких уређаја, дрвене, металне и 

комбиноване столарије, делова и прибора за фармацеутску индустрију и производа за медицинске потребе, 

прерада шумских и пољопривредних производа итд.  

Основна карактеристика привреде Чачка је развијено приватно предузетништво (око 99% свих 

предузећа у граду чини сектор микро, малих и средњих предузећа). Чачанску привреду карактерише 

заступеност свих привредних делатности. Оно што обележава пословање ових предузећа и предузетника су 

висока флексибилност, иновативност и отвореност за сарадњу. 

На територији града Чачка послује 1.715 (новооснована 43, угашена 23) привредних друштава и 5.203 

(новоосноване 223, угашене 231) предузетничких радњи (подаци АПР 01.01.-30.06.2020. годинe). Од укупног 

броја привредних друштава 98% чине мала и микро предузећа. По броју привредних друштава највише их је 

регистровано у области трговине 34%, док је у прерађивачкој индустрији регистровано 25% предузећа и ова 

предузећа остварују највећи БДП и упошљавају највећи број радника. У оквиру прерађивачке индустрије 

поред металопрерађивачке, велики број предузећа је из саобраћајне и хемијске индустрије, индустрије 

папира и картона, производње одеће. 
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Привредна друштва Предузетници
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Што се тиче спољнотрговинске размене, Чачак је највећи извозник на подручју Регионалне привредне 

коморе Моравичког и Рашког управног округа. У периоду од I-XI/2020. године забележен је извоз од 

190.615.000 еура, што је раст за 5,7% у односу на исти период 2019. године.  

У структури извоза доминирају:  

 производи од гвожђа, челика, алуминијума, као и машине, котлови, резервни делови, алати, апарати 

од поменутих материјала - 40,7% 

 дрво, производи од истог, картон, хартија, штампа - 13,2 % 

 готови производи од текстила, тканине и предива - 12,6% 

 пољопривредни и прехрамбени производи - 11,5 % 

 производи од пластике, каучука и остали хемијски производи - 10,9% 

 војна роба - 7%  

Највише се извози у: Немачку, Босну и Херцеговину, Црну Гору, УАЕ, Румунију, Хрватску, Русију 

итд.  

У структури увоза највеће учешће  имају:  

 производи од гвожђа, челика, алуминијума, као и машине, котлови, резервни делови, алати, апарати 

од поменутих материјала – 28,9%, 

 аутомобили, остала превозна средства и делови – 28,3%, 

 производи од пластике, каучука и остали хемијски производи, средства за хигијену – 14,8%, 

 неразврстана роба – 12,5%, 

 пољопривредни и прехрамбени производи – 5,5%, 

 готови производи од текстила, тканине и предива – 4,3%, 

 дрво, производи од истог, картон, хартија, штампа – 2,9% и 

 остало – 2,8%. 
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Страна 340 – Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 29. април 2021. године 

 

Најважнији спољнотрговински партнери Чачка када је реч о увозу су: Чешка, Италија, Немачка, Кина, 

Турска, Шпанија итд.  

За једанаест месеци 2020. године, Чачак је увезао робе у ведности од 290.000.000 еура што је пад за 

13,4% у односу на исти период прошле године. Покривеност увоза извозом је 66%. 

2. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА  

На територији града Чачка, на дан 31.12.2020. године, налазило се 5.145 незапослених активних лица, 

од којих је 3.146 жена или 61,14%. У односу на децембар месец 2019. године, на територији града Чачка, број 

незапослених лица на евиденцији НСЗ Филијале Чачак се смањио за 679 лицa, односно за 11,66%. 

У следећој табели приказано је кретање незапослености по годинама. 

 

2.1. Структура незапослених лица у граду Чачку посматрано по степенима 

стручне спреме 

 

На дан 31.12.2020. године структура незапослених лица према степену стручне спреме је следећа: 

 I ССС-870 незапослених  лица, од којих је 450 жена, 

 II ССС-251 незапослено лице, од којих је 156 жена, 

 III ССС-1.290 незапослених лица, од којих је 642 жена, 

 IV ССС-1.671 незапослених лица, од којих је 1.154 жена, 

 V ССС-27 незапослених лицa, од којих је 8 жена, 

 VI-1 ССС-148 незапослених лица, од којих је 105 жена, 

 VI-2 ССС- 223 незапослених лица од којих је 166 жена,  

 VII-1ССС- 655 незапослених лица, од којих је 459 жена, 

 VII-2 ССС-10 незапослених лица, од којих је 6 жена, 

2,8%

2,9%

4,3%

5,5%

12,5%

14,8%

28,3%

28,9%

Остало

Дрво, производи од истог, картон, хартија, штампа

Готови производи од текстила, тканине и предива

Пољопривредни и прехрамбени производи

Неразврстана роба

Производи од пластике, каучука

Аутомобили, остала превозна средства и делови

Производи од гвожђа, челика, алуминијума...

Структура производа у увозу, 2019/2020 

Табела 1: Број и полна структура незапослених, преглед по годинама 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Незапослени - 

укупно 
9.945 10.747 11.348 10.771 10.470 10.129 9.071 7.900 6.622 5.145 

Незапослени - 

жене 
5.614 5.987 6.333 6.061 5.839 5.690 5.154 4.579 3.932 3.146 

Незапослени - 

мушкарци 
4.331 4.760 5.015 4.710 4.631 4.439 3.917 3.321 2.690 1.999 
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Највећи број незапослених лица је четвртог (32,4% укупног броја незапослених) и трећег степена 

стручне спреме (25,1% укупног броја незапослених). Највећи број незапослених жена је у четвртом (36,7% 

укупно незапослених жена) и трећем степену стручне спреме (20,4% укупно незапослених жена на 

територији града Чачка). Такође, доста незапослених лица је у првом степену стручне спреме (лица без 

занимања и стручне спреме) и они чине 17% укупно незапослених лица на дан 31.12.2020. године. 

 

2.2. Структура незапослених лица у граду Чачку посматрано по годинама старости 

 

На дан 31.12.2020. године структура незапослених лица по годинама старости је следећа: 

 15-19 година-151 незапослених лица од којих је 67 жена, 

 20-24 године-339 незапослених лица, од којих је 207 женa, 

 25-29 година-549 незапослених лица, од којих је 371 жена,  

 30-34 године-494 незапослених лица, од којих је 337 жена,  

 35-39 година-514 незапослених лица, од којих је 345 жена, 

 40-44 године-560 незапослених лица, од којих је 372 жена, 

 45-49 година-561 незапослених лица, од којих је 356 жена,  

 50-54 година-640 незапослених лица, од којих је 391 жена, 

 55-59 година-685 незапослених лица, од којих је 404 жена, 

 60-64 године-652 незапослених лица, од којих је 296 жена. 

22%

58%

20%

Незапосленост према степену 

образовања

НК и ПК радници

КВ, ССС и ВКВ

Више и високо 

образовање

22%

62%

16%

Мушкарци, незапослено 1.999

19%

57%

24%

Жене, незапослено 3.146
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Највише незапослених лица је старосне доби 55-59 година старости (13,3% укупно незапослених), 

старосне доби 60-64 година старости (12,7% укупно незапослених) и 50-54 година старости (12,4% укупног 

броја незапослених). Највећи број незапослених жена је старосне доби 50-59 година (12,8% укупно 

незапослених жена). 

Учешће младих до 30 година старости у укупној незапослености на територији града Чачка је велико 

и износи 20,2%. Ипак, најизраженије је учешће незапослених преко 50 година старости и оно износи 38,4% 

укупног броја незапослених на територији града Чачка. 

 

2.3. Структура незапослених лица посматрано по дужини чекања на запослење 

 

На територији града Чачка, на дан 31.12.2020. године структура незапослених лица према дужини 

чекања је следећа: 

 до 3 месеца-820 незапослених лица, од којих је 476 жена, 

 3-6 месеци-615 незапослена лица, од којих је 354 жена, 

 6-9 месеци-366 незапослених лица, од којих је 216 жена,  

 9-12 месеци-314 незапослених лица, од којих је 190 жена,  

 1-2 године-732 незапослена лица, од којих је 442 жена, 

 2-3 године-353 незапослених лица, од којих је 233 жена,  

 3-5 година-450 незапослених лица, од којих је 289 жена,  

 5-8 година- 503 незапослена лица, од којих је 322 жена,  

 8-10 година-286 незапослених лица, од којих је 168 жена, 

 Преко 10 година-706 незапослених лица, од којих је 456 жена. 

151

339

549

494

514

560

561

640

685

652

67

207

371

337

345

372

356

391

404

296

15-19 година

20-24 године

25-29 година

30-34 године

35-39 година

40-44 године

45-49 година

50-54 година

55-59 година

60-64 године

Незапосленост према старосним категоријама, 2020. 

година

жене незапослени укупно



29. април 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 343 – Број 9 

 

Највећи број незапослених лица чека на запослење до 3 месеца (16% укупно незапослених), 1-2 

године (14,2% укупно незапослених) и преко 10 година (13,7%). Највећи број жена чека запослење до 3 

месеца (15,1% укупно незапослених жена) и преко 10 година-14,5% укупно незапослених жена на територији 

града Чачка у децембру 2020. године, а према евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале 

Чачак. У укупној незапослености и дае је највеће учешће дугорочно незапослених лица, односно лица која 

на посао чекају дуже од 12 месеци. 

2.4. Кретање незапослености по месецима 

У периоду јануар - децембар 2020. године, број незапослених на територији града Чачка, по месецима 

био је следећи: 

 јануар - 5.911 лица, 

 фебруар - 5.793 лица, 

 март - 5.786 лица, 

 април - 5.864 лица, 

 мај - 5.968 лица, 

 јун - 5.949 лица, 

 јул - 5.684 лица, 

 август - 5.498 лица, 

 септембар - 5.300 лица, 

 октобар - 5.278 лица, 

 новембар - 5.129 лица, 

 децембар - 5.145 лица. 

Посматрајући кретање по месецима, уочава се повећање броја незапослених у априлу и мају 2020. 

године у односу на март месец, али већ од јуна месеца долази до смањења броја незапослених на евиденцији 

све до децембра када долази до незнатног повећања у односу на новембар 2020. године. 

На крају посматраног периода (на дан 31.12.2020. године) на евиденцији Филијале Чачак налазило се 

766 лица (13%) мање него на почетку године (на дан 31.01.2020. године), а 679 лица (11,6%) мање негo крајем 

2019. године. 

На дан 31.12.2020. године, на територији града Чачка било је укупно 89 незапослених лица Ромске 

националности, од којих је жена 49,4%. Највише незапослених Рома је I степена стручне спреме, односно 

ради се о лицима без квалификација и стручне спреме (85,5%). Када се незапослени Роми посматрају по 

годинама старости, највише је из стaросне доби од 40-44 године старости (14,6%), а када се посматрају према 

времену тражења посла, највише је лица ове категорије која на посао чекају од 1-2 године (16,8%). 
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Незапослени према дужини чекања, 2020. године

жене незапослени укупно
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На крају 2020. године, на евиденцији Националне службе за запошљавање  Филијале Чачак налазило 

се 151 лице са инвалидитетом са територије града Чачка, од чега је жена 47,7%. Од тог броја, највише је лица 

са инвалидитетом III и IV степена стручне спреме  (28,5% и 25%), а старосне доби 40-44 године (16,5%). Када 

се посматрају незапослена лица са инвалидитетом према дужини чекања на запослење, највише их на посао 

чека преко 10 година (23,2%). 

На територији града Чачка, а према подацима Националне службе за запошљавање Филијале Чачак, 

на дан 31.12.2020. године налазило се 225 незапослених лица корисника новчане социјалне помоћи, од којих 

је 56,9% жена. Од тог броја највише је лица I степена стручне спреме (48%) и старосне доби од 55-59 година 

живота (20,4%). Гледајући дужину чекања на запослења, највећи број незапослених корисника новчане 

социјалне помоћи на посао чекају преко 10 година (24%). 

На дан 31.12.2020. године, на евиденцији Филијале Чачак било је 636 лица којима је радни однос 

престао као технолошком вишку (највише IV ССС-34,7%), затим 84 незапослених самохраних радитеа 

(највише у I и IV степену стручне спреме - по 31%), као и 3 лица жртве породичног насиа. Лица која спадају 

у категорију жртве трговине људима нема на евиденцији Филијале Чачак. 

Такође, на евиденцији Филијале Чачак налазило се 141 лице које спада у категорију оба родитеа 

незапослена (највише у IV степену стручне спреме - 36,8%), 4 лица бивших извршилаца кривичних дела, као 

и 45 лица без школе или са непотпуно завршеном основном школом. 

2.5. Пријавене потребе послодаваца 

У периоду 01.01.-31.12.2020. године, према подацима Националне службе за запошљавање Филијале 

Чачак, а посматрајући територију града Чачка, послодавци су пријавили потребе за укупно 1.073 радника. 

Послодавци су имали највеће пријавене  потребе у следећим подручјима рада, односно групама занимања: 

обрађивачи метала, трговци, гумари и пластичари, занимања угоститества и туризма, медицинари, 

механичари и машинисти, грађевинари... 

Најмање пријавених потреба послодавци су имали у следећим подручјима рада, односно групама 

занимања: металурзи, електроничари, архитекти и урбанисти, наставници техничко-технолошке струке, 

ликовни уметници и дизајнери, занимања социјалне заштите, произвођачи керамике и грађевинског 

материјала... 

Од укупно пријавених потреба за запошљавањем, односно слободних радних места, по  44% се односе 

на рад на одређено време и рад на неодређено време  док се  12% пријавених потреба односи  на радно 

ангажовање кроз друге облике. 

  Број пријавених потреба за радницима  по месецима је следећи: 

 јануар 2020. пријавене потребе за 64 радника, 

 фебруар 2020. пријавене потребе за 77 радника, 

 март 2020. пријавене потребе за 96 радника, 

 април 2020. пријавене потребе за 63 радника, 

 мај 2020. пријавене потребе за 103 радника,  

 јун 2020. пријавене потребе за 158 радника,  

 јул 2020. пријавене потребе за 69 радника,  

 август 2020. пријавене потребе за 119 радника,  

 септембар 2020. пријавене потребе за 81 радника, 

 октобар  2020. пријавене потребе за 96 радника, 

 новембар 2020 пријавене потребе за 92 радника, 

 децембар 2020. пријавене потребе за 55 радника. 

 

НАПОМЕНА: На основу одредби Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(„Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 - др. закон) Национална служба за 

запошљавање води евиденцију о потреби за запошљавањем. Пријаву потребе за запошљавањем 

подноси послодавац који има слободан посао и жели да му Национална служба посредује у 

запошљавању. То значи да не постоји више обавеза послодаваца да достављају Националној служби 

за запошљавање пријаву о слободном радном месту. 

 



29. април 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 345 – Број 9 

2.6. Запошљавање  

У периоду 01.01.-31.12.2020. године, евидентирано је 16.182 укупног заснивања радних односа или 

радног ангажовања  на територији града Чачка, од чега је 7.017 радних односа или радног ангажовања са 

особама женског пола (43,4%). Од тог броја засновано је 8.954 радних односа на одређено време (55,3%), на 

неодређено 3.621 радних односа (22,4%) и 3.596 (22,3%) осталих облика радног ангажовања (привремени и 

повремени послови, уговор о делу, приправници, волонтери, предузетници, пољопривредници итд.).  

Највише запошљавања у току 2020. године, на територији града Чачка било је у  оквиру следећих 

области делатности: 

 прерађивачке индустрије, 

 трговине на велико и мало, 

 поправке моторних возила и мотоцикала, 

 саобаћај и складиштење, 

 грађевинарство, 

 административне и помоћне услужне делатности, 

 образовање итд. 

Најмање запошљавања је у области рударства и области пословања некретнинама. 

У периоду 01.01.-31.12.2020. године, евидентирано је 3.045 заснивања радног односа или радног 

ангажовања са лицима са евиденције Филијале Чачак, од чега је 59,44% са особама женског пола (1.810 лица). 

  Од укупног запошљавања лица са евиденције у посматраном периоду, на одређено је засновано 1.727  

радних односа (56,7%), на неодређено 743  (24,4%) радних односа, док су остало радна ангажовања ван 

радног односа (18,9%). 

Највише запошљавања лица са евиденције у току 2020. године, на територији града Чачка било  је у  

оквиру следећих области делатности: 

 прерађивачка индустрија, 

 трговина на велико и мало, 

 поправка моторних возила и мотоцикала, 

 здравствена и социјална заштита, 

 саобраћај и складиштење, 

 административне и помоћне услужне делатности, 

Најмање запошљавања лица са евиденције је у области рударства и области пословања некретнинама. 

2.7. Суфицитарна и дефицитарна занимања 

Суфицитарна занимања на територији града Чачка у 2020. години су: аутомеханичар, помоћни 

женски фризер, хемијско-технолошки техничар, економски техничар, техничар друмског саобраћаја, 

машински техничар-контролор квалитета, механичар, машиниста, машинбравар, матурант гимназије, бравар, 

металостругар, металоглодач, продавац, медицинска сестра, израђивач хемијских производа (III ССС и КВ), 

лица без занимања и стручне спреме, струковни економиста, дипломирани правник/мастер правник, 

дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије... 

Код ових занимања је највећа диспропорција у смислу далеко веће понуде него потражње за овим 

занимањима и току 2020. године. 

Дефицитарна занимања на територији града Чачка у 2020. години су: монтер металних 

конструкција, грађевински манипулант, комунални хигијеничар, руковалац машина и уређаја за прераду 

полимера, гумар и пластичар (III ССС), магационер, помоћни столар, помоћни кувар, администратор итд.  

Код ових занимања је највећа диспропорција у смислу веће тражње за занимањима него што је понуда 

истих на локалном тржишту рада у 2020. години. 
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2.8. Најугроженије  групе на тржишту рада у 2020. години  

Најугроженије групе на тржишту рада у 2020. години су: 

 старији од 50 година живота, 

 млади до 30 година живота, а посебно младе жене, млади без квалификације или ниско 

квалификовани, млади без радног искуства, 

 лица у статусу вишка запослених, 

 лица без квалификација и неквалификовани, 

 особе са инвалидитетом, 

 Роми, 

 дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао 

траже дуже од 18 месеци), 

 жене, посебно дугорочно незапослене жене, 

 корисници новчане социјалне помоћи итд. 

Поред наведених најугроженијих категорија, остала теже запошљива лица су из следећих посебно 

осетивих категорија: 

 жртве породичног насиа, 

 избегла и расеена лица, 

 самохрани родитеи, 

 супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, 

 родитеи деце са сметњама у развоју, 

 бивши извршиоци кривичних дела, 

 лица без школе или са непотпуном основном школом, 

 оба родитеа незапослена. 

Најугроженија су она лица која се истовремено суочавају са више фактора отежане запошљивости. 

2.9. Планиране обуке Националне службе за запошљавање 

Ради повећања конкурентности незапослених лица на тржишту рада, Национална служба за 

запошљавање Филијала Чачак у 2021. години планира различите врсте обука, између осталих и за 

незапослена лица са територије града Чачка, а које су предвиђене Програмом рада НСЗ и то: 

 обуке у клубу за тражење посла, 

 обука за активно тражење посла, 

 тренинг самоефикасности, 

 радионица за преовладавање стреса услед губитка посла,  

 мотивационо-активациона обука за лица без квалификације и нискоквалификована лица, 

 обуке за потребе тржишта рада, 

 обуке на захтев послодавца, 

 едукативне услуге Пословног центра - обука „Пут до успешног предузетника“  (основе 

предузетништва, правни аспект бизниса, порези и доприноси за предузетнике, бизнис план 

радионица), итд. 

2.10. Запосленост на територији града Чачка 

Према подацима Републичког завода за статистику, просек запослених у граду Чачку за 2020. годину 

износио је 35.878, од чега  26.554 лица (74,4%) чине запослени у правним лицима, док је 8.719 лица (24,4%) 

приватних предузетника (лица која самостално обављају делатност и запослени код њих), а 605 лицa (1,2%) 

су регистровани индивидуални пољопривредници.  

Просечан број запослених на територији града Чачка, у 2020. години, посматрано по секторима 

делатности, био је: 

 пољопривреда, шумарство и рибарство - 185 лица, 

 рударство -99 лица, 

 прерађивачка индустрија - 10.857 лица,  

 снабдевање електричном енергијом, гасом и паром - 363 лица, 

 снабдевање водом и управање отпадним водама - 428 лица, 
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 грађевинарство – 1.505 лица, 

 трговина на велико и мало и поправка моторних возила – 6.807 лицa, 

 саобраћај и складиштење - 3.124 лица, 

 услуге смештаја и исхране - 1.540 лица, 

 информисање и комуникације - 663 лица, 

 финансијске делатности и делатност осигурања - 620 лица 

 пословање некретнинама - 113 лица, 

 стручне, научне, иновационе и техничке делатности – 1.035 лица, 

 административне и помоћне услужне делатности - 1.049 лица, 

 државна управа и обавезно социјално осигурање - 1.399 лица, 

 образовање - 2.442 лица, 

 здравствена и социјална заштита - 2.029 лица, 

 уметност, забава и рекреација - 510 лица, 

 остале услужне делатности - 504 лица. 

 

3. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДУ ЧАЧКУ 

Ци запошљавања је повећање запослености односно успоставање стабилног и одрживог тренда раста 

запослености на тржишту рада.  

Политика запошљавања у граду Чачку утицаће на раст запошљавања и одрживо повећање 

запослености, првенствено у приватном сектору.  

Скупштина града Чачка је образовала Локални савет за запошљавање, чије чланове је, по овлашћењу 

Скупштине, именовао градоначелник града Чачка. Образовањем Локалног савета за запошљавање и 

доношењем аката активне политике запошљавања, град Чачак је препознао могућности да утиче на политику 

запошљавања на својој територији и да установава мере за повећање запослености.  

У складу са Законом, по прибавеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, а на основу 

планираних средстава у буџету, Скупштина града Чачка је: 

1. У 2006. години донела Програм самозапошљавања за чију реализацију су уложена средства у износу од 

6.900.000,00 динара.  

2. У  2007. години донела програме:  

 самозапошљавања,  
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 новог запошљавања,  

 новог запошљавања инвалида. 

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

3. У 2008. години донела програме:  

 самозапошљавања,  

 новог запошљавања,  

 новог запошљавања инвалида.  

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

4. У  2009. години донела програме: 

 самозапошљавања,  

 новог запошљавања,  

 новог запошљавања инвалида,  

 новог запошљавања самохраних мајки  и 

 организовање и спровођење јавних радова. 

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

5. У 2010. години донела Акциони план запошљавања града Чачка за 2010. годину, којим су предвиђене  

следеће мере активне политике запошљавања:     

 подршка самозапошљавању, 

 ново запошљавање кроз давање субвенција послодавцима за отварање нових радних места, 

 ново запошљавање особа са инвалидитетом, 

 ново запошљавање самохраних мајки,  

 организовање јавних радова од интереса за Град ради запошљавања теже запошљивих категорија 

незапослених лица, 

 подстицање запошљавања младих путем финансирања запошљавања и стручног оспособављања 

приправника за самосталан рад у струци. 

За реализацију ових мера издвојена су средства у укупном износу од 20.500.000,00 динара. 

6. У 2011. години донела Акциони план запошљавања града Чачка за 2011. годину, којим су предвиђне  

следеће мере активне политике запошљавања:     

 подршка самозапошљавању,  

 ново запошљавање кроз давање субвенција послодавцима за отварање нових радних места, 

 подстицање запошљавања младих путем финансирања запошљавања и стручног оспособављања 

приправника за самосталан рад у струци, 

 организовање јавних радова од интереса за Град ради запошљавања теже запошљивих категорија 

незапослених лица. 

За реализацију мера из алинеје прве, друге и треће из буџета Града  издвојена су средства у укупном 

износу од 15.000.000,00 динара, а из буџета Републике средства у износу од 14.000.000,00 динара, а за 

реализацију мере из алинеје четврте из буџета Града издвојена су средства у износу од 5.500.000,00 динара.  

7. У 2012. години донела Акциони план запошљавања града Чачка за 2012. годину, којим су предвиђене  

следеће мере активне политике запошљавања:     

 субвенције за самозапошљавање,   

 субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима,    

 јавни радови.  

За реализацију ових мера из буџета Града  издвојена су средства у укупном износу од 29.752.982,60 

динара, а из буџета Републике  средства у износу од 4.461.578,80 динара.  

8. У 2013. години донела Акциони план запошљавања града Чачка за 2013. годину, којим су предвиђене  

следеће мере активне политике запошљавања:     

 субвенције за самозапошљавање,   

 субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима,    

 јавни радови. 

За реализацију ових мера издвојена су средства у укупном износу од 37.847.740,62 динара. 
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9. У 2014. години донела Акциони план запошљавања града Чачка за 2014. годину којим су предвиђене 

следеће мере и програм активне политике запошљавања: 

 субвенције за самозапошљавање,   

 субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима,    

 јавни радови, 

 програм стручне праксе . 

За реализацију мера из алинеје прве и друге и реализацију програма из алинеје четврте издвојена су 

средства у укупном износу од 30.000.000,00 динара. 

10. У 2015. години донела Акциони план запошљавања града Чачка за 2015. годину којим су предвиђене 

следеће мере активне политике запошљавања: 

 субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима, 

 субвенције за самозапошљавање, 

 јавни радови. 

За реализацију  ових мера из буџета града Чачка издвојена су средства у укупном износу од 29.900.000,00 

динара, а из буџета Републике средства у износу од 5.309.859,15 динара. 

11. У 2016. години донела Акциони план запошљавања града Чачка за 2016. годину којим су предвиђене 

следеће мере активне политике запошљавања: 

 субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима, 

 субвенције за самозапошљавање, 

 програм стручне праксе, 

 јавни радови. 

За реализацију ових мера из буџета града Чачка издвојена су средства у укупном износу од 44.000.000,00 

динара, а из буџета Републике средства у износу од 7.809.400,00 динара. 

12. У 2017. години донела Акциони план запошљавања града Чачка за 2017. годину којим су предвиђене 

следеће мере активне политике запошљавања: 

 јавни радови, 

 програм стручне праксе, 

 субвенције за самозапошљавање, 

 субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним  местима. 

За реализацију ових мера из буџета града Чачка издвојена су средства у укупном износу од 38.000.000,00 

динара, а из буџета Републике средства у износу од 11.454.545,45 динара. 

13. У 2018. години донела Акциони план запошљавања града Чачка за 2018. годину којим су предвиђене 

следеће мере активне политике запошљавања: 

 програм јавних радова, 

 програм обуке на захтев послодавца, 

 програм стручне праксе, 

 субвенције за самозапошљавање, 

 субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима. 

За реализацију ових мера из буџета града Чачка издвојена су средства у укупном износу од 40.000.000,00 

динара, а из буџета Републике средства у износу од 7.363.636,36 динара. 

14. У 2019. години донела Акциони план запошљавања града Чачка за 2019. годину којим су предвиђене 

следеће мере активне политике запошљавања: 

 јавни радови, 

 стручна пракса, 

 субвенције за самозапошљавање, 

 субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима. 

За реализацију ових мера из буџета града Чачка издвојена су средства у укупном износу од 

40.000,000,00 динара, а из буџета Републике средства у износу од 6.545.454,55 динара. 

15.  У 2020. години донела Акциони план запошљавања града Чачка за 2020. годину којим су предвиђене 

следеће мере активне политике запошљавања: 

 јавни радови, 
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 стручна пракса, 

 субвенције за самозапошљавање, 

 субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима. 

За реализацију ових мера из буџета града Чачка издвојена су средства у укупном износу од 

30.000,000,00 динара, а из буџета Републике средства у износу од 6.500.000,00 динара. 

Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града Чачка“, бр. 30/2020) за мере активне 

политике запошљавања града Чачка планирано је 15.000.000 динара.  

 

4. ЦИЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНЕ 

Стратегијом одрживог развоја града Чачка је незапосленост препозната као један од Кључних 

проблема економског и социјалног развоја града. 

    Циеви и задаци политике запошљавања на територији града Чачка за период од 2021. до 2023. године су:  

 повећање запослености, 

 унапређење квалитета радне снаге, 

 подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица, 

 подстицање запошљавања теже запошљивих категорија,  

 борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошљавања, 

 отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавања, 

 промоција и организовање јавних радова,  

 активан приступ Града у области запошљавања, 

 учешће у финансирању мера активне политике запошљавања из републичког буџета, 

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

5. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА период 2021-2023. ГОДИНЕ 

Акционим планом предвиђене су следеће мере активне политике запошљавања: 

1. Стручна пракса; 

2. Приправништво за младе са високим образовањем; 

3. Приправништво за незапослене са средњим образовањем; 

4. Стицање практичних знања; 

5. Обука на захтев послодавца за незапослене; 

6. Јавни радови; 

7. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих; 
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8. Субвенција за самозапошљавање.    

У 2021. години из буџета града Чачка финансираће се мере активне политике запошљавања и то: 

1. Стручна пракса 

2. Јавни радови 

3. Субвенција за самозапошљавање  

О мерама које ће се, у складу са расположивим средствима, финансирати  из буџета града Чачка у 2022. 

и 2023. години, распореду и коришћењу средстава и подношењу захтева за учешће у суфинансирању 

одлучује Градоначелник, по прибавеном мишљењу Локалног савета за запошљавање.   

Национална служба за запошљавање и град Чачак закључују Споразум о начину реализације мера 

активне политике запошљавања града Чачка за сваку календарску годину (период 2021-2023. године). 

Средства се преносе Националној служби за запошљавање. 

Уколико у финансирању мера учествује  министарство надлежно за послове запошљавања 

примењиваће се услови које прописује Национална служба за запошљавање у складу са Акционим планом 

за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 

2021. до 2026. године.  

Средства се додеују на основу јавног позива/конкурса који расписује Национална служба за 

запошвање Филијала Чачак у сарадњи са Градом.  

Јавни позив Национална служба за запошљавање - Филијала Чачак објавује у листу „Послови“, на сајту 

НСЗ и огласној табли Филијале Чачак, а град Чачак у локалном штампаном медију са којим је закључио 

уговор о оглашавању и на сајту Града. 

Јавни позив/конкурс садржи услове које подносилац захтева/пријаве треба да испуни, документацију 

коју доставља уз захтев/пријаву, документацију за закључивање уговора, средства обезбеђења уговорних 

обавеза у складу са актима Националне службе за запошљавање, обавезе корисника, рок за подношење 

захтева/пријаве, рок за доношење одлуке и закључивање уговора, адресу на коју се захтев доставља и друге 

потребне елементе. 

Национална служба за запошљавање -  Филијала Чачак врши пријем, обраду и рангирање 

поднетих захтева/пријава, проверу усклађености поднетог захтева/пријаве и приложене 

документације са условима из Јавног позива/конкурса. У циу правилне обраде захтева/пријаве  

Национална служба за запошљавање Филијала Чачак може тражити и друге доказе релевантне за 

одлучивање по захтеву/пријави, а у циу испуњености услова из Јавног позива/конкурса.  

Одлуку о додели средстава за мере активне политике запошљавања коју самостално 

финансира Град  доноси градоначелник града Чачка, по прибавеном мишљењу Локалног савета за 

запошљавање, а одлуку о додели средстава за мере које се суфинансирају  доносе заједнички 

градоначелник града Чачка и директор Националне службе за запошљавање - Филијале Чачак, по 

прибавеном мишљењу Локалног савета за запошљавање. 

Град Чачак и Национална служба за запошљавање задржавају право да приликом одлучивања 

по поднетом захтеву изврше корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима за 

реализацију мере. 

Национална служба за запошљавање - Филијала Чачак, град Чачак, послодавац, односно корисник 

средстава, у року који је дефинисан јавним позивом/конкурсом закључују уговоре, којима се уређују 

међусобна права и обавезе.  

Корисник средстава који не извршава утврђене обавезе дужан је да одобрена средства врати сразмерно 

проценту реализације уговорне обавезе, увећана за износ законом утврђене камате обрачунате од дана 

преноса средстава. Изузетно, а по претходно прибавеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, орган 

надлежан за доношење одлуке о додели субвенције може донети одлуку да се кориснику средстава у целини 

или делимично изврши отпис потраживања у случају наступања смрти, теже болести или елементарних 

непогода (пожар, поплава, земотрес и др.). Орган надлежан за доношење одлуке о додели субвенције може, 

по претходно прибавеном мишљењу Локалног савета за запошљавање донети одлуку да се кориснику 

средстава продужи рок за закључење уговора уколико корисник средстава из оправданих разлога не закључи 

уговор у року утврђеном овим планом, о чему је дужан да приложи потребне доказе. 
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Уколико у финансирању мера активне политике запошљавања учествује министарство надлежно за 

послове запошљавања отпис потраживања вршиће се у складу са актима Националне службе за 

запошљавање.  

Национална служба за запошљавање - Филијала Чачак прати реализацију мера активне политике 

запошљавања града Чачка за период 2021-2023. године и подноси годишњи извештај о реализацији мера 

Локалном савету за запошљавање и Скупштини града.  

 5.1. СТРУЧНА ПРАКСА 

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособављање незапослених лица са територије града 

Чачка за самосталан рад у струци, за које је стечена одговарајућа квалификација, ради обављања 

приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно 

правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци и реализује се без заснивања радног 

односа. 

У програм стручне праксе се уКључују незапослена лица која се први пут стручно оспособављају за 

занимање за које су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособављала краће 

од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за 

стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у 

складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, а 

програм се финансира најдуже 12 месеци. У случају када се програм стручне праксе спроводи у складу са 

законом,  програм може да се финансира у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм 

стручне праксе спроводи на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца,  програм 

се финансира  у трајању: 

 до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација, 

 до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ, 

 до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ. 

Средства за реализацију мере стручна пракса користе се за исплату: 

1. новчане помоћи и трошкова превоза у укупном месечном износу од: 

 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,  

 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,  

 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ. 

2. доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом. 

Средства која се исплаћују незапосленом лицу  за стручно оспособављање, у 2022. и 2023. години 

утврђују се у висини утврђеној јавним позивом који за спровођење ове мере расписује Национална служба 

за запошљавање.  

Право учешћа у реализацији мере стручна пракса може остварити: 

1. послодавац који припада приватном или јавном сектору, који има седиште или организациону 

јединицу на територији града Чачка, 

2. органи јединице локалне самоуправе. 

У 2021. години је планирано стручно оспособављање 25-30 лица.  

5.2. приправништво за младе са високим образовањем 

Мера приправништво за младе са високим образовањем подразумева стручно оспособављање 

незапосленог са територије града Чачка за самосталан рад у занимању за које је стечено најмање високо 

трогодишње или четворогодишње образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицањa 

услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов 

за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.  

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом, 

односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера спроводи 

у складу са законом, мера може да се финансира  у дужини прописаној законом а најдуже 12 месеци. Када се 

мера спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, мера се финансира у трајању: 

 до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ, 

 до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ. 
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Послодавцу се током реализације мере  рефундира на месечном нивоу нето минимална зарада лица 

увећана за 20% (за пун фонд радних часова) и припадајући порез за обавезно социјално осигурање, у трајању 

до 9 односно 12 месеци.  

У меру се може укључити незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе за 

запошљавање и: 

 има најмање шести ниво квалификације, 

 нема радног искуства у струци за коју је стечена квалификација или које је радило краће од времена 

утврђеног за приправнички стаж, 

 има до 30 година старости,  

 има просечну оцену од најмање 8,0 на завршеним стљудијама.  

У меру се могу укључити незапослене особе са инвалидитетом и Роми, без обзира на године старости 

и просечну оцену.  

5.3. Приправништво за незапослене са средњим образовањем 

Мера приправништво за незапослене са средњим образовањем подразумева стручно 

оспособављање незапосленог са територије града Чачка за самосталан рад у струци, за које је стечено 

одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање 

стручног испита кад је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за рад на одређеним 

пословима, уз заснивање радног односа.  

Приправништво за незапослене са средњим образовањем се реализује код послодавца који припада 

приватном сектору. 

  Послодавцу се током реализације мере приправништва рефундира на месечном нивоу нето 

минимална зарада лица (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално 

осигурање, у трајању до 6 месеци. 

У меру се може укључити незапослени са завршеним средњим образовањем, без радног искуства у 

занимању за које је стечено образовање који припада једној од наведених категорија лица: 

 млади до 30 година старости који се на евиденцији незапослених лица налазе дуже од 6 месеци, 

 особе са инвалидитетом, 

 Роми, 

 млади који имају статус младих у домском смештају, хранитеским породицама и старатеским 

породицама. 

5.4. Стицање практичних знања 

Стицање практичних знања подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање 

конкретних послова заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору. 

У меру се могу укључити незапослена лица са територије града Чачка из следећих категорија: 

 лица без завршеног средњег образовања, односно без квалификација, уКључујући и  лица која су 

завршила функционално основно образовање одраслих, који у укупном броју планираних полазника 

учествују са најмање 40%; 

 лица са средњим образовањем која се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за 

запошљавање дуже од 12 месеци, без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство, а која 

немају адекватна и применива знања, вештине и компетенције за обављање конкретних послова.  

Приоритет за укључивање имају незапослене особе са инвалидитетом и Роми. 

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору, и који: 

 заснива радни однос на одређено време са незапосленим лицем и остварује право на накнаду 

трошкова зараде за уКључена лица у висини минималне зараде са припадајућим порезом и 

доприносима у трајању од 3 месеца. Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још 

три месеца након завршетка мере (укупно трајање 6 месеци), 

 заснива радни однос на неодређено време са незапосленим лицем на почетку мере или до истека 

трећег месеца, односно завршетка мере, и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, 

односно у укупном трајању од 6 месеци. Национална служба за запошљавање прати реализацију 

уговорне обавезе шест месеци након истека периода финансирања (укупно трајање 12 месеци). 
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Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања практичних знања и 

вештина за рад  се рефундира на месечном нивоу нето минимална зарада лица (за пун фонд радних часова) 

и припадајући порез и доприноси за обавезно социјално осигурање у трајању од 3, односно 6 месеци (у 

зависности од врсте радног односа). 

Право учешћа у реализацији мере стицања практичних знања може да оствари послодавац који 

припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%). 

5.5. Обука на захтев послодавца за незапослене  

Мера обука на захтев послодавца за незапослене са територије града Чачка подразумева учешће у 

финансирању обуке ради стицања додатних знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном 

радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са 

потребним знањима и вештинама, односно постојећа знања и вештине не одговарају потребама конкретног 

радног места. 

Мера обука на захтев послодавца подразумева: 

 реализацију обуке у трајању од 960 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других 

елемената од значаја за трајање обуке) у складу са стандардима нивоа обука или посебним законом 

или правилником, 

 реализују обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење 

за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове 

запошљавања и 

 заснивање радног односа са најмање 50% полазника који су са успехом завршили обуку. 

За реализацију обуке: 

1. Послодавцу се на основу захтева могу  исплатити средства на име учешћа у финансирању трошкова 

обуке, зависно од дужине трајања теоријско практичне обуке, а највише до 150.000,00 динара по 

полазнику, у два дела и то: 

 први део од 50% укупних средстава по отпочињању обуке и 

 други део након завршетка обуке, односно по достављању доказа да су полазници обучени 

(25% укупних средстава) или обучени и запослени (50% укупних средстава) 

2. Незапосленом полазнику се исплаћује: 

 новчана помоћ у висини од 16.000,00 динара за пун фонд часова и  

 средства за трошкове превоза. 

Средства за ову намену  могу да се исплате и у случају када послодавац сноси трошкове обуке. 

Новчана помоћ се не исплаћује незапосленом уКљученом у меру који је корисник новчане накнаде 

по основу незапослености. 

3. Незапосленом полазнику – особи са инвалидитетом исплаћује: 

 месечну новчану помоћ у висини 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, за 

пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова и ако особа са инвалидитетом 

није корисник новчане накнаде по основу незапослености, у складу са законом, 

 средства за трошкове превоза, а за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу 

са законом. 

Уколико је повоније за незапосленог полазника обуке – особу са инвалидитетом,  исплаћује се износ 

месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног износа за незапосленог полазника обуке – 

остала лица. 

Национална служба за запошљавање, у складу са законом, врши обрачун и уплату доприноса за случај 

повреде на раду и професионалне болести, за незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом, који 

су полазници обуке. 

Средства која се исплаћују послодавцу и незапосленом полазнику,   у 2022.  и 2023. години утврђују 

се у висини утврђеној јавним позивом који за спровођење ове мере расписује Национална служба за 

запошљавање. 

Приоритет за укључивање у меру имају незапослена лица из категорије теже запошљивих. 

Право на учешће у реализацији мере обука на захтев послодавца може остварити послодавац који 

припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%) или да је предузеће за 
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професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним 

капиталом. 

5.6. Субвенције за запошљавање незапослених лица из Категорије теже запошљивих 

Сувбенција послодавцима  за запошљавање на новоотвореним радним местима намењена је 

послодавцима из приватног сектора, са седиштем на територији града Чачка, који ће запослити до 5  

незапослених лица са територије града Чачка, на неодређено време, са пуним радним временом,  која су 

пријавена  на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Чачак. 

Субвенције се одобравају послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорија теже 

запошљивих, а које су утврђене у складу са стањем и потребама локалног тржишта, у једнократном износу 

од 200.000,00 динара по лицу, односно у износу од  240.000,00 динара за запошљавање особа са 

инвалидитетом, радно способних корисника новчане социјалне помоћи, младих у домском смештају, 

хранитеским и старатеским породицама, жртава породичног насиа. 

Категорије теже запошљивих на које се ова субвенција односи су: 

1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 

2. особе са инвалидитетом, 

3. сви млади до 30 година старости, 

4. млади до 30 година старости - без завршеног средњег образовања, млади у домском смештају, 

хранитеским породицама и старатеским породицама, 

5. оба родитеа незапослена, 

6. старији од 50 година, 

7. самохрани родитеи, 

8. Роми, 

9. вишкови запослених, 

10. жртве породичног насиа, 

11. незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци, 

12. лица без квалификација/са ниским квалификацијама. 

Самохраним родитеем у смислу овог плана сматра се родите детета чији је други родите непознат 

или је умро или је нестао. 

            Субвенција послодавцима  за запошљавање  на новоотвореним радним местима се одобрава под 

условом: 

 да припада приватном сектору и да има седиште на територији града Чачка (предузетници и правна 

лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%), 

 регистрован је и није имао прекид обављања делатности најмање три месеца пре датума подношења 

захтева, 

 да послодавац није смањивао број запослених  у последња три месеца која претходе месецу у коме је 

поднет захтев, осим у случају природног одлива и других оправданих разлога запослених 

(остваривања права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено 

време), 

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

има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако 

лице пријавено на обавезно социјално осигурање), 

 да последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника 

принудне наплате НБС, 

 да се налази у дозвоеном оквиру опредееног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној 

години и претходне две фискалне године у складу са прописима за доделу државне помоћи. 

Право на субвенцију послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима не могу 

остварити:  

 државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава, 

друштвене организације, удружења грађана, екстериторијалне организације, финансијске 

институције, банке и друштва за осигурање имовине и лица, 

 подносиоци захтева који обављају делатност у области такси превоза, примарне пољопривредне 

производње, мењачница, коцкања и клађења и слично, 
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 корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према Националној   служби за 

запошљавање,  осим за обавезе чија је реализација у току и исте редовно измирује, 

 подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавним  позивима Националне службе за 

запошљавање и/или града Чачка за иста лица  у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана 

одобравања средстава, 

 подносиоци захтева који запошљавају незапослена лица која су у претходном периоду од 6 

месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код подносиоца 

захтева, односно послодавца који је оснивач или повезано лице са подносиоцем захтева. 

 послодавци за раднике које би уступили на рад другом послодавцу, 

 послодавци ради запошљавања лица која у том привредном субјекту имају статус оснивача,  

директора, законских и других заступника, прокуриста, чланова друштва. 

 Реализација мере прати се 12 месеци. 

5.7. Субвенције за самозапошљавање 

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленом лицу са територије града Чачка, 

које се води на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала Чачак и има завршену 

обуку за развој предузетништва.  

Субвенција се одобрава ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва од 

стране незапосленог, као и за  оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни 

однос. 

Субвенције се одобравају за обављање делатности које се финансирају у складу са Јавним 

позивом за доделу субвенције за самозапошљавање који расписује Национална служба за 

запошљавање  и за обављање трговине, имајући у виду да је највећи број привредних субјеката на 

територији града Чачка из области прерађивачке индустрије и трговине и да запошљавају највећи 

број лица, те представљају основне носиоце привредног развоја.  

Средства за самозапошљавање додеују се незапосленом лицу у једнократном износу од 

250.000,00 динара по кориснику, односно 270.000,00 динара по кориснику у случају 

самозапошљавања особа са инвалидитетом. 

Право на субвенције може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем 

привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са 

законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на 

субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева 

особе са инвалидитетом.  

Реализација мере прати се 12 месеци. 

У 2022. и 2023. години средства за самозапошљавање износе 300.000,00 динара, односно 

330.000,00 динара за особе са инвалидитетом.  

У 2021. години планирано је укључивање око 30 незапослених лица.  

5.8. Јавни радови  

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која се организује у циу радног ангажовања 

првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања 

и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. 

Максимална дужина трајања јавног рада је 4 месеца. Jавни радови се организују у области: 

 социјалних и хуманитарних, културних и других делатности, 

 одржавања и обнавања јавне инфраструктуре, 

 одржавање и заштита животне средине и природе.  

     Право учешћа у поступку организовања јавних радова имају: 

 органи јединице локалне самоуправе са седиштем на територији града Чачка и 

 јавне установе и јавна предузећа са седиштем на територији града Чачка. 
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Послодавaц који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у 

складу са прописима о раду и јавним конкурсом. 

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:  

1. Исплату накнаде за обавени посао незапосленим лицима уКљученим у јавне радове која се увећава 

за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и која обухвата  трошкове доласка 

и одласка са рада. 

2. Накнаду трошкова спровођења јавних радова једнократно послодавцу. 

3. Накнаду трошкова  обуке ( у случају потребе за организовањем обуке). 

Накнадe из претходног става утврђују се Јавним конкурсом у висини утврђеној Јавним конкурсом 

који за спровођење ове мере расписује Национална служба за запошљавање. 

У 2021. години планирано је укључивање око 26 незапослених лица.  

6. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

Средства за реализацију мера активне политике запошљавања  утврђених овим планом  планирају се 

Одлуком о буџету града Чачка за сваку календарску годину (период од 2022-2023.). За реализацију мера 

активне политике запошљавања у 2021. години Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ бр. 30/2020) планирана су средства  у  износу од 15.000.000,00 динара.  

Одредбом члана 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености и Акционим 

планом за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за 

период од 2021. до 2026. године утврђено је да локална самоуправа може да поднесе захтев за учешће у 

суфинансирању мера активне политике запошљавања министарству надлежном за запошљавање. С обзиром 

да су потребе за спровођење мера активне политике запошљавања на територији града Чачка много веће, да 

су средства у буџету града Чачка ограничена, а имајући у виду досадашње резултате у области запошљавања, 

град Чачак  планира да у периоду од 2021. године до 2023. године  конкурише за додатна средства  код 

министарства надлежног за запошљавање у складу са   наведеним законом и  акционим планом.  

 

 

С обзиром да из анализе тржишта рада произилази да је незапослено 5.145 лица, мере активне 

политике запошљавања утицаће да се смањи број незапослених на теритирији града Чачка. 

Овај Акциони план објавити у ,,Сл. листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-66/2021-I 

28. април 2021. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

Табела 2:  Предлог расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања за 2021. 

годину: 

Ред.

бр. 

Мера активне политике 

запошљавања у 2021. год. 

Средства из буџета 

града Чачка 

Суфинансирање од стране 

Министарства у 2021. години 

1. Стручна пракса 7.000.000,00 динара - 

2. Јавни радови 4.000.000,00 динара - 

3. 
Субвенције за 

самозапошљавање 
4.000.000,00 динара 3.900.000,00 динара 

                  Укупно средстава: 15.000.000,00  дин. 3.900.000,00 дин. 
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198. 

На основу члана 55. став 5. Закона о водама ( „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 

и 95/2018 – др. закон) и члана 54. став 1. тачка 50. Статута града Чачка ( „Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019), 

а по прибавеном позитивном мишљењу од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВЦ „Морава“ Ниш, РЈ „Западна 

Морава“ Чачак број: 3611/1 од 6. априла 2021. године, 

 Скупштина града Чачка, на седници одржаној  28. априла 2021. године, донела је  

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

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

   1.1.Систем за заштиту од поплава – заштитни објекти на водама I реда и водни објекти за    

          одводњавање у јавној својини који се налазе на територији града Чачка...................................................... 

   1.2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког  

хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима............................... 

    1.3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац   

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

         руководилац/његов заменик, руководилац хидромелиорационог система/његов заменик,  

         на територији града Чачка ................................................................................................................................... 

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

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

          одбрана од поплава ............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

VII ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА И ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ................  
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I ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

1.1. Систем за заштиту од поплава – заштитни објекти на водама I реда и водни објекти за 

одводњавање у јавној својини који се налазе на територији града Чачка 

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

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

 

Сектор 
Назив сектора  

Опис и дужина система за заштиту од поплава 

Ознаке 

деонице 

Опис 

деонице 

Заштитни водни 

објекти на којима 

се спроводе мере 

одбране од поплава 

Критеријуми за увођење мера одбране од 

поплава 

Штићено 

поплавно 

подручје 

Евакуацио

ни објекат 

(ХМЦ) 

 

Водоток 

 

Назив 

 

Дужина 

система за 

заштиту од 

поплава 

 

1. 

 

2. 

 

В   

Водомер (Р)-РХМЗ-а. (Л)-локција: 

л-летва, лим-лиминграф. д-

дигитално и-Таб 1. ив-Таб 2:  

„0“ –кота нуле 

Касета 

Регулисано 

подручје 

Чвор 

Дужина 

система за 

заштиту од 

поплава 
 

Општина 

Гравитаци

они испуст 

(ГИ) 

Црпна 

станица 

(ЦС назив) 

(ХМС) 

 

ВВ Мах осмотрени водостај (датум) 

РО Редовна одбрана-водостај и кота 

ВО Ванредна одбрана-водостај и кота 

МВ 
Меродавни водостај за меродавни   

Ԛ _ % 

КВЗ 
Критични водостај/кота заштитног 

система 

 

Водна јединица: „ЗАПАДНА МОРАВА-ЧАЧАК“ 

Воде I реда: 

Сектор-деоница 

Дужина објекта: 

Бране: 

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

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

М.13.11. 

62,27 км 

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

М.13.1. 

Западна 

Морава, 

Чемерница
, Каменица 

код Чачка 

36.35 км 
 

1. Десни насип уз Западну Мораву кроз Чачак, 5.09 

км са** регулисаним коритима од ушћа у Западну 

Мораву: Атеничке реке 1.44 км, Лозничке реке 

2.73 км и Лупњаче 2.20 км, укупно 11.46 км  

В        Западна Морава: Чачак 

           (Р): л. д. ив. „0“ 234.04 

ВВ      460  (13.05.1965.) 
РО      350  237.54 

ВО      450  238.54 

МВ      Ԛ 1% ꞊  1120 m³/s  

„Чачак 1“ 

Затворена касета 

11.46 км 
ЧАЧАК 

 

2. Леви насип уз Западну Мораву од  ушћа 

Чемернице до бране „Парменац“, 12.68 км 
„Чачак 2“ 

Затворена касета 

18.98 км 

ЧАЧАК 

 

3. Десни насип уз Чемерницу од ушћа у Западну 

Мораву до ушћа Дучине. 6.30 км 
В        Чемерница: Коњевићи 

          (Л): л.. „0“ 229.66 

ВВ 
РО      250  232.16 

ВО      400  233.66 

4. Леви насип уз Чемерницу од  ушћа у Западну 

Мораву до Прељине 5.30 км 

„Балуга“ 

Затворена касета 
5.30 км 

ЧАЧАК 

 

5. Регулисано корито Каменице од ушћа у Западну 

Мораву 0.61 км 

В        Каменица: Пријевор 
РО      испуњено минор корито 

уз даи     

           пораст 
ВО      нивоа на 0.50 м испод 

круне мајор  

            корита уз даи пораст 
МВ      Ԛ 1% ꞊  268 m³/s 

„Пријевор“ 
Регулисано 

подручје  

0.61 км 
ЧАЧАК 

 

М.13.2. 

Западна 
Морава 

Брана 

„Младост“ 

1. Брана „Младост“  са сегментним уставама на 

Западној Морави у Чачку 

Управање према Елаборату за одржавање, 

експлоатацију, управање и одбрану од поплава 

Карактеристичне  коте 
235.50    круна бетонског прага 

238.50    прелив (круна 

сегментне уставе) 

„Младост“ 
ЧАЧАК 

 

М.13.3. 

Деспотови
ца код 

Горњег 

Милановца 
11.68 км 

1.      Десни насип и регулисано корито Деспотовице у 

Горњем Милановцу 5.84  

         км  

РО      ниво у ножици насипа 
ВО      ниво на 1.00 м испод 

круне насипа уз  

           даи пораст 
МВ      Ԛ 1% ꞊  121 m³/s 

„Горњи 

Милановац 1“ 
Регулисано 

подручје  
1.84км 

ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 
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2. Леви насип и регулисано корито Деспотовице у 

Горњем Милановцу 5.84 км 

„Горњи 

Милановац 2“ 

Регулисано 

подручје  
5.84км 

ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

 

М.13.4. 

Западна 

Морава 

Брана 

„Међувршј
е“ 

1. Брана са акумулацијом „Међувршје“ на Западној 

Морави 

Према Елаборату за 

одржавање, експлоатацију, 

управање и одбрану од 

поплава 

„Међувршје“ 
ЧАЧАК 

 

М.13.5. 

Западна 

Морава 

Брана 

„Овчар 

бања“ 

1. Брана са акумулацијом „Овчар бања“ на Западној 

Морави 

Према Елаборату за 

одржавање, експлоатацију, 
управање и одбрану од 

поплава 

„Овчар бања“ 
ЧАЧАК 

 

М.13.6. 

Бјелица 

код Лучана 

и Гуче 

5,85 км 

1.      десни насип Бјелице у зони Лучана 1.6 км са 

мобилним системом у зони  

         моста на путу за Гучу 0.012 км, заштитног зида са 

насипом и  

         обалоутврдом    у зони фабрике „Милан 

Благојевић-Наменска“ 0.75 км,  

         укупно 2.362 км 

2. Успорни тунел потока Спило 0.25 км 

3. Успорени тунел Лучанског потока 0.047 км са 

уставама и ЦС „Лучани“ 

ВВ     300.50 (07.03.2016.) 

РО      296.50 

ВО      298.80 

МВ      Ԛ 1% ꞊  380 m³/s 

КВЗ     298.80 

„Лучани“ 

Регулисано 
подручје 

2,66 км 

ЛУЧАНИ 

 

ЦС 

„Лучани“ 

са 
гравитаци

оним 

испустом 

  4. Регулисано корито Бјелице кроз Гучу  3.19 км 

РО       испуњено минор корита 

уз даи  

            пораст 

ВО      ниво на 0.50 м испод 

круне мајор корита  

            уз  даи пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊  277 m³/s 

„Гуча“ 

Регулисано 

подручје 

3.19  км 

ГУЧА 

 

М.13.7. 

Црновршк

и поток 

Брана 

„Голи 

камен“ 

1. Брана са акумулацијом „Голи камен“ на 

Црновршком потоку, левој притоци Вучковице 

(лева притока Бјелице) 

Простор за пријем поплавног таласа 100.000 m³ 

Карактеристичне  коте 

538.40    прелив/нормални 

ниво 

539.60    прелив (круна 
сегментне уставе) 

541.00    круна бране 

„Голи камен“ 

ЛУЧАНИ 
 

М.13.8. 

Скрапеж 

код 

Пожеге 

5.48 км 

1.      Десни насип уз Скрапеж кроз Пожегу  2.42 км 

РО       ниво у ножици насипа 

ВО      ниво на 1.50 м испод 
круне насипа уз  

            даи пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊  367 m³/s 

„Пожега 1“ 

Регулисано 
подручје 

2.42  км 

ПОЖЕГА 

 

  2. Леви насип уз Скрапеж кроз Пожегу  3.06 км  

„Пожега 2“ 

Регулисано 

подручје 

3.06  км 

ПОЖЕГА 

 

М.13.9. 
Ђетиња 

код Ужица 

2.00 км 

1.      Регулисано корито Ђетиње кроз Ужице 2.00 км  

РО       ниво у круни минор 

корита 

ВО      ниво на 1.00 м испод 
круне мајор корита  

            уз  даи пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊  173 m³/s 

„Ужице“ 

Регулисано 

подручје 

2.00  км 

УЖИЦЕ 

 

М.13.10. 

Ђетиња 

Брана 

„Градска 
брана“ 

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

Ужицу 

Управање у складу са Одлуком о управању објекта 

Градске бране на Градској плажи ( „Сл. лист града 

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

према којој су две уставе  стално спуштене 

(фиксне), а осталих пет су максимално подигнуте 

осим у периоду од 10. маја до 15. октобра    

Карактеристичне  коте 

406.00    прелив 

408.80    круна устава 

 

„Градска брана“ 

УЖИЦЕ 
 

М.13.11. 
Ђетиња 

Брана 
„Врутци“ 

1. Брана са акумулацијом „Врутци“ на Ђетињи десној 

притоци Западне Мораве 

Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 

13.300.000 m³ Евакуација великих вода се врши 

према пројекту коришћења бране и акумулације 

водопривредног система „Врутци“ 

Карактеристичне  коте 

621.30    нормални ниво 

627.00    прелив  

630.00    круна бране 

„Врутци“ 

УЖИЦЕ 
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ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоца 

Деоница  

ПОМОЋНИК за М.13.1., М.13.3. и М.13.6.: Драган Рапајић, моб.064/840-4146, Е-mail:  dragan.rapajic@srbijavode.rs  

ПОМОЋНИК за бране М.13.2., М.13.4., М.13.5. и М.13.7.: Драган Рапајић, моб.064/840-4146, Е-mail:  dragan.rapajic@srbijavode.rs  

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

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

ПОМОЋНИК за бране М.13.10. и М.13.11.: Југослав Јовановић, моб. 064/843-21-04, Е-mail: jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs  

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, Секција Ужице, Ужице, тел/факс 031/514-688 

М.13. 

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

vadmorava@eunet.rs 

Директор: Марина Вуканић, моб. 063/140-4957 

иана Кандић, моб. 064/348-2264 

М.13.1., 

М.13.3., 

М.13.6. 

М.13.8. и 

М.13.9. 

Брана 

„МЛАДОСТ“ 

ВПЦ ,,МОРАВА”,Ниш тел. 018/425-8185, 425-8186,  факс: 018/451-3820, E-mail: 

odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгана Симић, моб. 064/840-4084, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ Чачак тел. 032/322-719, 344-632, факс: 032/322-

719, E-mail: scemca@eunet.rs  

Директор: Милош Стеванић, моб. 064/037-7777 

М.13.2. 

Бране 

„Међувршје“ и 

„Овчар Бања“ 

Бране „МЕЂУВРШЈЕ” и „ОВЧАР БАЊА” 

ВПЦ ,,МОРАВА”,Ниш,тел. 018/425-8185, 425-8186,  факс: 018/451-3820, E-mail: 

odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгана Симић, моб. 064/840-4084, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs 

ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак 

„ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајна Башта ХЕ 

„ЕЛЕКТРОМОРАВА”, Чачак тел. 032/321-729, факс 032/321-717, МЕЂУВРШЈЕ: 

тел. 032/559-6202, ОВЧАР БАЊА: тел. 032/559-6201E-mail: milan.blagojevic@eps.rs  

Директор: Милан Благојевић, моб.064/836-2831 

М.13.4., 

М.13.5. 

Брана „ГОЛИ 

КАМЕН“ 

ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2а, Ниш тел. 018/425-8185, 425-8186, факс 

018/451-3820, E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгана Симић, моб. 064/840-4084, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs  

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

vadmorava@eunet.rs 

Директор: Марина Вуканић, моб. 063/140-4957 

М.13.7. 

Брана 

„ГРАДСКА 

БРАНА“ 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш тел. 018/425-8185, 425-8186, факс 018/451-3820, E-mail: 

odbrana@srbijavode.rs  

Директор Драгана Симић, моб. 064/840-4084, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs 

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

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

М.13.10. 

Брана 

„ВРУТЦИ“ 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-8185, 425-8186, факс 018/451-3820, E-mail: 

odbrana@srbijavode.rs  

Директор Драгана Симић, моб. 064/840-4084, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs 

ЈКП „ВОДОВОД“, Ужице, тел. 031/515-777, 521-969, факс 031/512-635,  

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

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

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

М.13.11. 

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

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: 

Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94,  

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

ВП „ЋУПРИЈА“д.о.о. , Ћуприја, тел.035/887-1508, факс 035/887-1044, Е-mail: uprava@vpcuprija.com  

Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 

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

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: 

Развојно Иновациони Систем д.о.о.,Београд, тел. 011/436-0505, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs  

Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 

мр Милан Марковић, моб. 065/81-35-069 
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1.2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког  

хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима  

Р.Б. Водоток 
Хидролошка 

станица 

Подручје одбране од 

поплава 

Условни 

водостај Н 
(cm) 

Израда 

прогноза/тенденција 

Време од најаве до 

пристизања врха 
таласа 

Деоница 

одбране 

Општина/ 

Град 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Западна 

Морава 
Чачак 

М.13.1 Чачак 280 + 45 сати 

 

1.3.Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац на 

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

заменик, руководилац хидромелиорационог система/његов заменик, на територији града Чачка 

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

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

ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода 

 Мелиорационо подручје „Западна Морава“ 

              ХМС: ЗМ 1. 

 

Ознака 

ХМС 

Хидромелио

рациони 
систем 

(ХМС) 

Територијална припадност системи 

Катастарска општина (КО) 

Д
у

ж
и

н
а 

к
ан

ал
ск

е 

м
р

еж
е 

(Д
К

М
) 

(m
) 

Реципијент 

Евакуациони објекат 

Г
р
ав

и
та

ц
и

о
н

и
 и

сп
у
ст

 

(Г
И

) 

Ц
р

п
н

а 

ст
ан

и
ц

а 

(Ц
С

) 

ЗМ 1. Чачак 

убић, Трбушани, Пријевор, Коњевићи, Прељина, Балуга 

(Љубићска), Станчићи, Горња Трепча, Доња Трепча, 
Мојсиње, Доња Горевница, Мрчајевци, Бечањ и Катрга и 

делови КО: Остра, Бресница и Чачак 

36.000 
Западна Морава. 

Чемерница 
+ - 

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

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

и његов заменик 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ 

СИСТЕМА (ХМС) 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК: Драган Рапајић, моб.064/840-4146, E-mail: dragan.rapajic@srbijavode.rs  

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

ПОМОЋНИК РУКОВОЦИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб.064/840-40-50,  

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

E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs  

ЗМ 1. 

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

E-mail: vadmorava@eunet.rs  

Директор: Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 

Раде Радовановић, моб. 063/654-064 

Миладин Дамановић, моб. 064/294-68-47 
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II ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

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

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

подручја и критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода 

и леда (по угледу на Републички оперативни план) 

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

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

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

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

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

оперативним планом. 

У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управању ванредним ситуацијама, правна и 

физичка лица чија је имовина угрожена поплавама одговорнa су за спровођење мера одбране од поплава у 

циу заштите угрожене имовине. 

Град Чачак је наручио израду Стљудије и оперативног плана за заштиу од поплава коју је израдио 

Грађевински факултет из Београда у сарадњи са предузећем „ЕХТИНГ“ Д.О.О. која је завршена 2012. године. 

На основу мишљења доставено од стране ЈВП „Србијаводе“ бр. 07-2024/2 у поступку доношења Оперативног 

плана за одбрану од поплава за воде II реда на подручју града Чачка као закључак наведени су неопходни 

елементи којим је потребно допунити истоимени план. С`тим у вези Водопривредно предузеће ВДОО 

„Морава“ је израдила техничку документацију са циљем да се предметни план и стљудија допуне 

неопходним елементима који су у складу са садржајем локалног оперативног плана за воде II реда за које 

мишљење издаје надлежно Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе". У складу са горе наведеним 

дефинисан је садржај оперативног плана за воде II реда на територији града Чачка. 

На основу Одлуке о утврђивању пописа вода I реда  које је донела Влада Републике Србије 04.11.2010. 

године, у воде I реда на територији града Чачка спадају: река Западна Морава, Чемерница, Каменица и 

Дичина.  Све површинске воде које нису утврђене као воде I реда сматрају се водама II реда у које се на 

територији града Чачка сврставају Атеничка, Бања, Бресничка, Буковац, Жутаја, Јежевачка, Карача, 

Липничка, Лозничка, Лупњача, Мршиначка, Островска, Слатинска, Трнавска, Растока, Велики поток, 

Дубоки поток и др. На територији града Чачка, Западна Морава је на четири места преграђена бранама иза 

којих су формирана вештачка језера: језеро Међувршје, Овчарско - Кабларско језеро,  језеро Парменац,  

језеро у самом граду изграђено је у оквиру Спортског Центра "Младост".  

 

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

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

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

на девет падавинских станица. 

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

Трајање кише (мин) 

Вероватноћа превазилажења 

5% 2% 1% 

Висина кише (мм) 

60 42.5 53.1 61.8 

120 49.0 60.7 70.4 

180 52.6 65.0 75.3 

360 57.1 69.9 80.5 

720 60.2 72.8 83.4 

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

Падавинска  станица 

Вероватноћа превазилажења 

5% 2% 1% 

Висина кише (мм) 

К1 Рудник 83.7 96.2 105.7 

К2 утице 74.0 89.9 103.2 

К3 Коштунићи 72.2 82.7 90.6 

К4 Г. Добриња 72.3 86.8 98.8 

К5 Пожега* 71.2 84.1 92.7 

К6 Гуча 82.0 99.7 114.4 

К7 Катрга 61.1 72.1 81.2 

К8 Врдила 77.2 93.0 105.3 

К9 Краево 78.7 93.1 103.8 

 

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

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

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

(10 км) итд.   

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

Редни 

број 
Река/Поток Профил Положај тока 

Површина 

слива 

Дужина L 

(km) 

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

2.  Дубоки Западна Морава десна 20.9 11,5 

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

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

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

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

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

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

9.  Лозничка Западна Морава десна 7,88 7.87 

10.  Придворица Западна Морава десна 13,7 7,88 

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

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

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

14.  Виноградина Западна Морава десна 1,97 3,45 
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15.  Каменица Западна Морава лева 214 53,3 

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

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

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

19.  Каменица Западна Морава лева 179 39,7 

20.  Чемерница Западна Морава лева 626 56,1 

21.  Дичина Чемернице лева 212 41,6 

22.  Бања Западна Морава лева 26,3 14.3 

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

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

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

 

Слика 1.  Ситуациони приказ хидрографске мреже града  Чачка 

 

 

На основу извршених хидролошких анализа у домену параметарске хидрологије приказани су 

протицаји значајнијих водотокова на територији града Чачка. 
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Табела 4. Протицај значајних водотокова добијених на основу анализа параметарске хидрологије 

Слив Река А (км²) 

Вероватноћа превазилажења 

5% 2% 1% 

Q (м³/с) 

1.  S02 Јездинска (Лупњача) 13.19 33.0 47.3 60.5 

2.  S01 Лозничка 5.73 13.2 18.7 23.8 

3.  S03 Атеничка 13.03 16.9 24.5 32.1 

4.  S04 Трнавска 6.17 8.3 12.0 15.7 

5.  S05 Карача 10.36 14.7 21.3 27.7 

6.  S06 Јежевачка 23.20 24.8 36.6 48.6 

7.  S07 Липничка 10.36 15.2 21.8 28.2 

8.  S08 Слатинска 12.08 18.3 26.1 33.7 

9.  S09 Мршиначка 6.58 9.9 14.0 18.0 

10.  S18 Мрсаћка 61.06 60.0 86.7 112 

11.  S19 Велики поток 8.35 11.1 15.9 20.5 

12.  S16 Градинац 9.58 15.1 21.5 27.5 

13.  S17 Лађевачка 15.76 23.8 34.1 44.1 

14.  S20 Бресница 53.26 51.4 73.1 94.3 

15.  S11 Буковац 10.63 19.2 27.0 34.4 

16.  S12 Островка 31.85 46.9 67.1 86.7 

17.  S13 Бања 24.26 26.2 38.2 50.3 

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

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

 

 

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

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

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

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

 

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

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

Чачак 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Јездинска Лупњача  

                                                                                                                    Лозничка  

                                                                                                                      Атеничка 

Трнавска 

Карача 

Јежевачка 

Липничка 

Слатинска 

Мршиначка 

Мрсаћка 

Велики поток 

Градинац 

Лађевачка 

Бресница 

Буковац 

Островка 

Бања 

Каменица/Пријевор (х.с.)* 
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Слика 3. Приказ регулисане и нерегулисане деонице водотокова II реда на територији града Чачка 

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

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

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

Воде II реда су од 2015. године,  у систему редовног одржавања. Регулисане деонице Лупњаче, 

Лозничке и Атеничке реке су до 2014. године, спорадично оджаване кроз систем редовног одржавања вода I 

реда из програма ЈВП "Србијаводе", а од 2015. године, у редовном одржавању кроз план и програм чишћења 

вода II реда које су у надлежности града. На територији града Чачка у зони водотокова II реда нема 

изграђених објеката за заштиту од поплава - насипа. 

Делови регулисаних водотока предметне 3 реке налазе се у оквиру штићеног водног подручја вода I 

реда: "Чачак 1" - Затворена касета 11.46km. 

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

штићена. 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

брањена подручја: Чачак 1, Чачак 2, Балуга Љубићска. 

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

М.13.1. 

Десни насип уз Западну Мораву кроз 

Чачак 5.09км са регулисаним коритима 

од ушћа у Западну Мораву: Атеничке 

реке 1.44км, Лозничке реке 2.73, и 

Лупњаче 2.2км, укупно 11.46км. 

В         Западна Морава 

ВВ      460 (13.05.1965) 

РО       350 237.54 

ВО      450 238.54 

МВ      Q1& =1220 m3/s 

ЧАЧАК 1 

Затворена 

Касета 

11.46 

ЧАЧАК 

Леви насип уз Западну Мораву од ушћа 

Чемернице до бране Парменац 12.68км 

ЧАЧАК 2 

Затворена 

Касета 

18.98 

ЧАЧАК 

Десни насип уз Чемерницу од ушћа у 

Западну  Мораву до ушћа Дичине 6.30 

км. В        Чемерница 

ВВ 

РО      250 232.16 

ВО     400 233.66 Леви насип уз Чемерницу од ушћа у 

Западну Мораву до Прељине, 5.3км 

БАЛУГА 

Затворена касета 

5.30 км 

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

основу тога може се констатовати да су сва подручја небрањена. 

Редовна одбрана од поплава од спољних вода на водама II реда проглашава се на водотоку када 

водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране 

утврђен  критеријумима за увођење мера одбране од поплава из локалног оперативног плана, а очекује се даи 

пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја.  

На водотоцима другог реда не постоје мерна места за праћење падавина отицаја нивоа. Тренутно 

је хидролошке показатеље могуће добити на основу синтетичких хидрограма и параметарске хидрологије.  

На основу тренутног стања водотокова у смислу обраслости и неуређености није могуће успоставити 

поуздане критеријуме одбране од поплава. Предметни водотоци II реда су буичног карактера са стрмим 

падом и малим попречним пресецима корита, на њима нема значајних водопривредних објеката на основу 

тога се може закључити да се одбрана од леда не спроводи. 

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

редовне и ванредне одбране од поплава на свим водотоковима II реда. 

С тога, критеријум проглашења одбране од поплава може бити само хидролошка и метеоролошка јавна 

прогноза меродавне кише у односу на степен заштићености тла и очекиваних водостаја на рекама, коју 

објавује Републички Хидрометеоролошки завод Србије. 

На основу свега горе наведеног овим документом дефинисаће се критеријуми за проглашење стања 

приправности и ванредне ситуације на Јездинској, Атеничкој и Лозничкој реци. Овде се напомиње да ови 

критеријуми нису непромениве величине. Они зависе од многих променивих попут стања и познавања 

система, промена унутар ситема изградњом нових или реконструкцијом постојећих водопривредних објеката 

за заштиту од поплава. Критеријуме је потребно стално проверавати и усаглашавати како би се систем довео 

у што бое оперативно стање. 

Стање и неизученост сливова водотока II реда као и чињеница да је реч о бујичним водотоковима 

условљава да критеријум за стање приправности мора бити дефинисан у складу са количином и интезитетом 

пале кише. 

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

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

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

оперативног плана. 

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

проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности из локалног 

оперативног плана. 

На наредим табелама дефинисани су критеријуми за време великих вода. 

- СП - Стање приправности 

- РО - Редовна одбрана од поплава 

- ВО - Ванредна одбрана од поплава 

- ВС - Ванредно стање 

Критеријум за проглашење редовне одбране од бујичних поплава на Атеничкој и Лозничкој реци је 

када ниво воде превазилази висину од 350 цм изнад коте дна речног корита. 

Критеријум за проглашење ванредне одбране од бујичних поплава је када ниво воде у кориту 

правазилази 450 цм изнад коте дна речног корита. 

Критеријум за проглашење редовне одбране од бујичних поплава на Јездинској реци је када ниво 

воде превазилази висину од 250 цм изнад коте дна речног корита. 

Критеријум за проглашење ванредне одбране од бујичних поплава је када ниво воде у кориту 

правазилази  400 цм изнад коте дна речног корита. 

Критеријум за проглашење ванредног стања услед појаве бујичне поплаве је када ниво воде у кориту 

превазилази коту круне обале и долази до изливања воде у приобае. 

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

Подручје 
Водото

к 

Нешти

ћено 
СП РП ВО ВС 

М.13.1.C

A01 

Бресни

ца 

нештић

ено 

подручј
е 

P(mm)= 30 
P(mm)

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

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s

)= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 

интезитета 

већег од 
30mm 

 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 

изливања 

воде из корита 

односно пријем воде 
у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.C

A02 

Велики 

поток 

нештић

ено 

подручј
е 

P(mm)= 30 
P(mm)

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

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s

)= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 
интезитета 

већег од 
30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 
изливања 

воде из корита 

односно пријем воде 

у канале 

је изразито успорен 
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М.13.1.C

A02 

Добоки 

поток 

нештић

ено 

подручј
е 

P(mm)= 30 
P(mm)

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

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s

)= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Niv(cm

)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 
интезитета 

већег од 
30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 
изливања 

воде из корита 

односно пријем воде 

у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.C

A03 

Мршин

ачка 

нештић

ено 

подручј
е 

P(mm)= 30 
P(mm)

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

Q(m3/s)
= 

- 
Q(m3/s

)= 
- 

Q(m3/s)
= 

- 
Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm
)= 

- 
Niv(cm

)= 
- 

Niv(cm
)= 

- 
Niv(cm

)= 
- 

Z(m.n.
m)= 

- 
Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.
m)= 

- 
Z(m.n.

m)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 
интезитета 

већег од 
30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 

изливања 

воде из корита 

односно пријем воде 
у канале 

је изразито успорен 

Подручје 
Водото

к 

Нештић

ено 
СП РП ВО ВС 

М.13.1.C

A04 

Букова

ц 

нештић
ено 

подручј

е 

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

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 
интезитета 

већег од 
30mm 

 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 
изливања 

воде из корита 

односно пријем воде у 
канале 

је изразито успорен 

М.13.1.C

A04 

Слатин

ска 

нештић

ено 

подручј
е 

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

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 

интезитета 

већег од 
30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 
изливања 

воде из корита 

односно пријем воде у 
канале 

је изразито успорен 
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М.13.1.C

A06 

Липнич

ка 

нештић

ено 

подручј

е 

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

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 

интезитета 

већег од 

30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 
изливања 

воде из корита 

односно пријем воде у 
канале 

је изразито успорен 

М.13.1.C

A07 

Остров

ка 

нештић

ено 

подручј
е 

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

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Z(m.n.m

)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 

интезитета 

већег од 
30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 
изливања 

воде из корита 

односно пријем воде у 

канале 

је изразито успорен 

Подручје 
Водото

к 
Нешти
ћено 

СП РП ВО ВС 

М.13.1.C

A08 
Бања 

нештић

ено 

подручј
е 

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

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 

интезитета 

већег од 

30mm 

 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 
изливања 

воде из корита 

односно пријем воде 
у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.C

A09  

Јежева

чка 

нештић

ено 

подручј
е 

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

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 
интезитета 

већег од 
30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 

изливања 

воде из корита 

односно пријем воде 
у канале 

је изразито успорен 

Карача P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 
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М.13.1.C

A10  

нештић

ено 

подручј
е 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 
интезитета 

већег од 
30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 
изливања 

воде из корита 

односно пријем воде 

у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.C

A11  

Трнавс

ка 

нештић

ено 

подручј
е 

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

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/s)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Niv(cm)

= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Z(m.n.

m)= 
- 

Опис 

Киша 

oчекиваног 
интезитета 

већег од 
30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим 

деловима долази до 
изливања 

воде из корита 

односно пријем воде 
у канале 

је изразито успорен 

Подручје Водоток 
Нешти

ћено 
СП РП ВО ВС 

М.13.1.C

A12 

Атенич

ка 

„Чачак 

1“ 

затворе

на 
касета 

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

)= 
- P(mm)=  

Q(m3/s)

= 
 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/

s)= 
- 

Q(m3/s)

= 
 

Niv(cm)

= 
 

Niv(cm)

= 
350 

Niv(c

m)= 
450 

Niv(cm)

= 
 

Z(m.n.m

)= 
 

Z(m.n.m

)= 

237,5

4 

Z(m.n.

m)= 
238,54 

Z(m.n.m

)= 
 

Опис  Опис - Опис - Опис  

М.13.1.C

A13  

Лознич

ка 

„Чачак 

1“ 

затворе

на 

касета 

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

)= 
- P(mm)=  

Q(m3/s)

= 
 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/

s)= 
- 

Q(m3/s)

= 
 

Niv(cm)

= 
 

Niv(cm)

= 
350 

Niv(c

m)= 
450 

Niv(cm)

= 
 

Z(m.n.m

)= 
 

Z(m.n.m

)= 

237,5

4 

Z(m.n.

m)= 
238,54 

Z(m.n.m

)= 
 

Опис  Опис - Опис - Опис  

М.13.1.C

A14  

Јездинс

ка 

„Чачак 

1“ 

затворе

на 
касета 

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

)= 
- P(mm)=  

Q(m3/s)

= 
 

Q(m3/s)

= 
- 

Q(m3/

s)= 
- 

Q(m3/s)

= 
 

Niv(cm)

= 
 

Niv(cm)

= 
250 

Niv(c

m)= 
400 

Niv(cm)

= 
 

Z(m.n.m

)= 
 

Z(m.n.m

)= 

232,1

6 

Z(m.n.

m)= 
233,36 

Z(m.n.m

)= 
 

Опис  Опис - Опис - Опис  

 

 



29. април 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 375 – Број 9 

 

III НЕШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

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

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

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

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

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

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

и продукција наноса могу да нарасту и по више пута. 

Поплавни таласи бујичних водотока су изразито динамични, талас који настаје као последица падавина 

или отапања леда веома брзо се формира и за свега неколико сати достигне врх поплавног таласа. Према 

анализама Јездинска Лупњача има најкраће време концентрације tc~2.5 часова док река Бања има најдуже 

време концентрације tc~8 часова.  

Најчешћи разлози због којих долази до поплава су: неуређена корита обрасла каналима, неодржавани 

канали, обраслост корита, обраслост мостовских и других пропуста, изграђеност објеката у кориту који 

ометају ток, недовона пропусна моћ пропуста, смеће и неодржавање корита. Сливови водотока II реда на 

територији града Чачка су неизучени. На водотоцима се не врши осматрање и праћење. На водотоцима нема 

изграђених и постављених мерних места за праћење падавина, отицаја, нивоа.  

Град Чачак је 2012. године израдио Стљудију и План заштите од поплава територијалне јединице 

локалне самоуправе града Чачка која представља планску документацију за израду Оперативног плана 

одбране од поплава за воде II реда и њом се даје оцена постојећег стања управања водама и дефинишу циеви 

и смернице за управање великим водама на територији града Чачка. Такође подаци из наведене стљудије 

коришћени су за израду Процене угрожености уз неке корекције због промене чињеничног стања на 

територији града. Генерално се може рећи да је избор водотока за анализе, хидрауличке прорачуне, и оцену 

ризика у Стљудији* учињен по основу 2 критеријума: по критеријуму досадашњих историјских поплава и 

начињених штета, и по критеријуму значаја и вредности садржаја на брањеном подручју, те је обрађено 16 

водотока: Атеничка, Трнавска, Јездинска, Липничка, Слатинска и Мршиначка река, Велики поток, Карача, 

Лупњача, Каменица, Чемерница, Бања, Островка, Буковац, Бресница и Дичина. Ризик од поплава је 

комбинација вероватноће појаве поплаве и могућих штетних последица поплаве на здравље људи, животну  

средину, културно наслеђе и привредне активности. 

Све процене у стљудији рађене су, за најгору могућу ситуацију и сценарио, за случај такозваних 

стогодишњих великих вода. Утврђено је да би тим таласом у чачанском крају била поплавена површина од 

5.551 hа.  Западна Морава плавила би 2.531 hа. Највећу површину 769 hа поплавила би Бресница, најмању 25 

ћа Дубоки поток. 

Катастрофално високе воде на једној реци зависе од читавог низа фактора који се међусобно 

условљавају и допуњују. Њихов утицај на формирање поплавног таласа може бити директан и индиректан. 

Директни узроци поплава најчешће су: падавине (киша и снег), појава леда на рекама, стање водостаја у 

време његовог пораста, меандрирање тока, појава клизишта и појава коинциденције великих вода.  Као 

најважнији индиректни узроци поплава могу се навести следећи: величина и облик слива, густина речне 

мреже, рееф и његове карактеристике, засићеност земљишта водом, стање водостаја подземних вода, степен 

пошумљености и начин обрађивања пољопривредних површина у сливу, људски фактор, односно 

непридржавање одређених прописа, нередовно и недовољно паживо чишћење наноса у рекама и 

акумулацијама, недовољно одговарајућих одбрамбених насипа, обала и утврда и промена климе на нашем 

географском подручју.  
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Могуће штете значајних водотокова на територији града Чачка 

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

Водоток Ширине плавења   (м) Површине плавења (ћa) 

Дичина 510 307 

Бања 140 241 

Островка 327 325 

Буковац 500 513 

Бресница 301 769 

Атеничка 31 26 

Трнавска 131 141 

Карача 153 168 

Јежевачка 257 200 

Липничка 141 191 

Слатинска 146 139 

Мршиначка 163 95 

Велики поток 135 39 

Добри поток 482 25 

Каменица 134 172 

 

               Табела 8. Просечне дубине плавења на притокама Западне Мораве 

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

Чемерница 2.01 1.94 1.56 

Дичина 1.06 0.98 0.88 

Бања 0.56 0.50 0.44 

Островка 0.63 0.57 0.48 

Буковац 0.35 0.32 0.28 

Бресница 0.67 0.60 0.52 

Атеничка 0.95 0.90 0.80 

Трнавска 0.29 0.26 0.22 

Карача 0.45 0.41 0.37 

Јежевачка 0.44 0.42 0.40 

Липничка 0.46 0.42 0.37 

Слатинска 0.44 0.40 0.36 

Мршиначка 0.36 0.33 0.29 

Велики поток 0.45 0.42 0.38 

Добри поток 0.50 0.44 0.42 

Каменица 1.76 1.64 1.48 

 

У Табели 6. повратни период означен је са Т и приказане су просечне дубине плавења за 100, 50 и 25 

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

пољопривредне површине и инфраструктурни објекти. 

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

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

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

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

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

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

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

Мршинци и Горичани и мањи део Прељине (део КО Прељина и Вранићи). 
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Табела 9. Број поплавом угрожених становника по сливним подручјима  

Река Површина плавне зоне (ћa) Број угрожених становника 

Атеничка 26,3 284 

Бања 170,9 146 

Бресница 768,6 744 

Буковац 513,5 1640 

Чемерница 464,6 397 

Дичина 306,8 32 

Јежевачка 200,0 881 

Каменица 172,2 424 

Карача 168,1 589 

Липничка 190,7 258 

Мршиначка 95,2 115 

Островка 325,3 559 

Слатинска 139,3 292 

Трнавска 141,2 922 

Велики поток 63,8 350 

Западна Морава 3163,6 1505 

                                                                                                                      

Табела 10. Број поплавном угрожених стамбених објеката по сливним подручјима  

Река Површина плавне зоне (ћa) 
Број угрожених стамбених 

објеката 

Атеничка 26,3 96 

Бања 170,9 47 

Бресница 768,6 219 

Буковац 513,5 503 

Чемерница 464,6 116 

Дичина 306,8 5 

Јежевачка 200,0 276 

Каменица 172,2 145 

Карача 168,1 178 

Липничка 190,7 81 

Мршиначка 95,2 38 

Островка 325,3 182 

Слатинска 139,3 97 

Трнавска 141,2 297 

Велики поток 63,8 77 

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

Река 
Површина 

плавне зоне (ha) 

Пољопривредна 

површина (ha) 

Проценат угрожене 

пољопривреде у односу на  

површину плавне зоне (ha) 

Атеничка 26,3 8,2 31,1 

Бања 170,9 129,1 75,6 

Бресница 768,6 648,6 84,4 

Буковац 513,5 474,8 92,5 

Чемерница 464,6 317,4 68,3 

Дичина 306,8 221,3 72,1 

Јежевачка 200,0 171,5 85,7 

Каменица 172,2 23,5 13,6 

Карача 168,1 123,8 73,6 

Липничка 190,7 172,8 90,6 

Мршиначка 95,2 77,0 80,9 

Островка 325,3 272,0 83,6 

Слатинска 139,3 123,7 88,8 

Трнавска 141,2 101,4 71,8 

Велики поток 63,8 50,6 97,3 

Западна Морава 3163,6 2119,8 67,0 

 

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

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

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

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

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

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

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

реком Каменица. 

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

Река 
Дужина магист. и 

регион. путева (м) 

 
Река 

Дужина магистр. и 

регион. путева (м) 

Атеничка 27 Карача 238 

Бања 444 Липничка 31 

Бресница 116 Мршиначка 0 

Буковац 981 Островка 177 

Чемерница 1752 Слатинска 100 

Дичина 0 Трнавска 415 

Јежевачка 522 Велики поток 0 

Каменица 1256 Западна Морава 4524 

Укупна дужина локалних и општинских путева на територији града Чачка износи 377,6км, при чему се 

унутар плавне зоне налази 30,5км или 8,1% укупне дужине. 
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Табела 13. Дужина угрожених локалних и општинских путева по сливним подручјима 

Река 

Дужина угрожених 

локалних и 

општинских путева 

(м) 

 

Река 

Дужина угрожених 

локалних и 

општинских путева 

(м) 

Атеничка 1171 Карача 1936 

Бања 1188 Липничка 312 

Бресница 2393 Мршиначка 0 

Буковац 3597 Островка 1550 

Чемерница 1353 Слатинска 264 

Дичина 660 Трнавска 776 

Јежевачка 2375 Велики поток 664 

Каменица 3048 Западна Морава 9227 

 

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

Река 

Број мостова и 

пропуста на 

плавном подручју 

 

Река 

Број мостова и 

пропуста на плавном 

подручју 

Атеничка 10 Карача 16 

Бања 6 Липничка 6 

Бресница 17 Мршиначка 5 

Буковац 15 Островка 6 

Чемерница 8 Слатинска 7 

Дичина 2 Трнавска 13 

Јежевачка 9 Велики поток 0 

Каменица 12 Западна Морава 15 

 

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

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

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

На плавном подручју  водотокова II реда нема података о регистрованим депонијама. Будући да не 

постоје прецизни подаци о дивљим депонијама, оне нису обрађиване али се може сматрати да оне засигурно 

постоје и представљају потенцијалну опасност док је у плавној зони Западне Мораве стогодишњом водом 

угрожено 5 депонија. 

На територији града  водотоковима II реда угржена су 2 верска објекта потенцијалном плавном зоном 

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

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

археолошка локалитета на подручју потока Буковац. 

 

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

штете објектима, привредним субјектима, пољопривреди, биљном и животињском свету и животној средини. 
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Табела 15. Последице поплава у периоду од 2012. до 2018. године 

Година 

дешавања 

непогоде 

Евакуисано 

становни-

штво 

Број оштећених 

објеката Угинуле 

животиње 

Оштећена инфраструктура 
Културна 

добра Стамбе

-ни 

Привре-

дни 
Мостови  Путеви Трафостанице 

2012 / / / / / / / / 

2013 / / / / / / / / 

2014 378 лица 581 56 
1334 

(5130 кг) 
5 13720м 

244 трафостанице 

10/04 кV 
3 

манастира 

2015 / / / / / / / / 

2016 6 лица 257 31 / 3 65000 м / 2 

2017 / / / / / / / / 

2018 / 177 20 / /  / / 

 

Табела 16. Штете на пољопривреди у периоду од 2012. до 2018. године 

Година 

дешавања 

непогоде 

Штета на пољопривредним културама у хектарима 
Укупно Ратарска култура 

у хектарима 

Воћарске културе 
у хектарима 

Повртарске културе 
у хектарима 

Крмно бие у 

хектарима 

2012 / / / / / 

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

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

2015 / / / / / 

2016 1,7 8,52 0,27 1,5 11,99 

2017 / 0,2 6,05 / 6,25 

2018 13,83 164,50 14,63 20,99 213,95 

 

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

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

 

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

може доћи до изливања. 

Под критичним објектима сматрају се: 
 

 Пропусти са смањеном или недовољном пропусном моћи 

 Објекти у кориту водотока који смањују пропусност корита 

 Под критичним деоницама сматрају се: 

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

 деонице са смањеним протицајем услед обраслости и неодржавања итд. 

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

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

На наредним сликама приказани су критични објекти на водотоцима II реда. 

 

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

 

 

 

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

заједно са пропустом недовољног пречника. Најнизводнији пропуст) 

 

 

Слика 12. Трнавска река ID:RPMTр4 (смањени протицајни профил плочастог пропуста) 
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Слика 13.  Карача река ID:RPMКа3 (веома обрасло корито) 

 

 

 

Слика 14. Јежевачка река ID:RPMЈе4 (обрасло корито) 
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Слика 15. Слатинска река ID:RPMSl4 (велика обраслост у зони пропуста) 

 

 

На основу процене угрожености  од елементарних непогода и на основу израђене процене 

ризика може се одредити генерална оцена угрожености од поплава на водотоцима II реда. Ризик за 

опасност од поплава је веома висок, што значи да постоји велика угроженост објеката и природних 

добара. С обзиром да су насеа мала, збијена на критичним деоницама, могући су инциденти услед 

бујичних поплава и изливања велике количине воде. 

Да би се смањио ниво ризика на ниво прихвативости потребно је предузети разноврсне 

планске мере. Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица, идентификовање 

потенцијалне опасности или комбинација опасности, предузимају се мере из области превентиве и 

реаговања. 

Превентивне мере заштите  и спасавања представљају све активности, поступке и мере које 

предузимају субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у циу смањења вероватноће 

настанка и последица елементарних непогода и других несрећа. Превентивне мере заштите и 

спасавања предузимају сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у складу са својим 

надлежностима, могућностима и способностима. 

Превенција мора да буде преманентан процес, имплементиран у свакодневним 

активностима, па се тако одржавање и прочишћавање речних минор корита на територији града 

Чачка константо обавља од стране субјеката система заштите и спасавања.  

Сви водотоци на територији града Чачка имају претежно бујични карактер, хидролошког 

режима, поплаве на њима имају изразито бујичне карактеристике, брзу појаву и разорне ефекте. 

 

 

IV ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
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V ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ШТИЋЕНОМ ПОПЛАВНОМ ПОДРУЧЈУ 

 

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

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

одбрана од поплава. 

На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима 

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

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

оперативног плана. 

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

проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности из локалног 

оперативног плана. 

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији града Чачка 

одлучује командант Градског штаба за ванредне ситуације. 

Редовну, односно ванредну одбрану од поплава на водама II реда на којима се спроводи одбрана од 

поплава, предлаже начелник Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка у сарадњи са стручно-

оперативним тимом за одбрану од поплава штаба за ванредне ситуације, у складу са законом којим се 

уређују ванредне ситуације и о томе обавештава надлежног руководиоца из републичког оперативног плана.  

Начелник Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка за време одбране од поплава на својој 

територији, дужна је да непрекидно размењује информације од значаја за интегрално управање одбраном 

од поплава на водама II реда са јавним водопривредним предузећем надлежним за спровођење одбране од 

поплава на водама I реда на територији јединице локалне самоуправе, сагласно плану комуникација. 

Институционално организовање одбране од поплава на водама II реда  на територији града Чачка 

обавља: Градски штаб за ванредне ситуације, Стручно оперативни тимови, Јединице цивилне заштите 

опште намене за територију града Чачка, оспособена правна лица од значаја за заштиту и спасавање, 

физичка и правна  лица чија је имовина непосредно угрожена поплавом. 

За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на територији града 

Чачка, образован је Градски штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб) у који су поставени. 

за команданта: 

Милун Тодоровић, градоначелник 

за заменика команданта 

Владан Милић, заменик градоначелника 

за начелника: 

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

Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка. 

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

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

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

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

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

Табела 17. Преглед чланова Штаба за ванредне ситуације 

Р
ед

..
б

р
. 
 

Презиме и име  Дужност у Штабу  
Назив радног места и адреса 

запослења  

Телефон  

На радном 

месту  
Мобилни  

1  2  3  4 5 6  

 

1. 
Тодоровић Милун Командант штаба Градоначелник града Чачка 032/309-010 063/601-301 

2. Милић Владан 
Заменик команданта 

штаба 
Члан Градског већа 032/309-010 064/825-5775 

3. Зечевић Братислав 
Начелник градског 

штаба 

Руководилац Групе за безбедност и 

одбрану 
032/309-111 064/864-3193 

4. Николић Драган  Припадник штаба 
Директор ЈКП  „ Градско зеленило“ 

Чачак 

032/5373-

760 
064/825-5782 

5. Бежанић Небојша Припадник штаба 
Начелник Градске управе за опште и 

заједничке послове града Чачка 
032/309-002 064/864-3190 

6. Јелушић Небојша Припадник штаба Директор ЈП „Градац“ Чачак 032/303-202 064/812-7001 

7. Пантовић Зоран Припадник штаба Директор ЈКП „Вододвод“ Чачак 032/303-620 064/8292-700 

8. Јаћимовић Mиодраг  Припадник штаба Директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 032/800-196 064/893-8707 

9. Домановић Петар  Припадник штаба Директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 
032/5570-

204 
064/814-8888 

10. Ковачевић Саво Припадник штаба Представљник Војске Србије 031/535-554 069/655-911 

11. Благојевић Зоран Припадник штаба 
Директор ЈКП „Паркинг сервис“ 

Чачак 

032/5376-

870 
064/8127-080 

12. Давидовић Биана Припадник штаба Секретар ОО Црвеног крста Чачак 032/372-559 065/5221-212 

13. Пајовић Александар Припадник штаба Директор Дома здрава Чачак 032/223-660 063/8227-688 

14. Тошић Аксентије Припадник штаба 
Директор Завода за јавно здравље 

Чачак 
032/325-019 064/863-8805 

15. 
Бранимирка 

Радосавчевић 
Припадник штаба Директор Центра за социјални рад 032/311-217 062/590-688 

16. Сретеновић Мирослав Припадник штаба Директор Опште болнице Чачак 032/307-001 064/864-7246 

17. Јовичић Ненад  Припадник штаба Официр одељења полиције 032/363-124 064/892-5825 

18. Кривокапић Игор Припадник штаба 
Начелник Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка 
032/309-018 064/825-5751 

19. Јаковевић Вера Припадник штаба 
Начелник Градске управе за 

урбанизам града Чачка 
032/309-129 064/825-5786 

20. Станковић Милка Припадник штаба 
Начелник Градске управе за 

друштвене делатности града Чачка 
032/309-133 064/825-5784 

21. Гојгић Владимир Припадник штаба 
Начелник Градске управе за локални 

економски развој града Чачка 
032/309-019 064/864-3126 
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Табела 18. Састав стручно оперативног тима за одбрану од поплава 

Р
ед

..
б

р
. 
 

Презиме и име  
Дужност у 

тиму  

Назив радног места и адреса 

запослења  

Телефон  

На радном месту  Мобилни  

1  2  3  4 5 6 

 

1. 
Бојовић Милан Руководилац 

тима  

Помоћник градоначелника града 

Чачка за област месне самоуправе 

и инфраструктуру 

032/309-016 064/864-3195 

2. Пантовић Зоран Члан тима Директор, ЈКП „Водовод“ 032/303-620 064/829-2700 

3. Радовановић Рацо Члан тима 
Директор, Водопривредно 

предузеће "Морава" Чачак 
032/322-293 063/654-064 

 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА НА ВОДОТОКОВИМА 

II РЕДА 

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

 

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

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

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

делове територије града Чачка:  

 

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

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

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

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

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

дванаест (12) заменика повереника. 

 

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

Ред. Бр. Презиме и име Зона одговорности Телефон 

1.  2.  3.  4.  

1.  Кривокућа Миланко (П) -И1- 069/164-3093 

2.  Несторовић Томислав (ЗП) -И1- 062/374-768 

3.  Вујичић Младен (ЗП) -И1- 064/365-7599 

4.  Радовановић Драган (П) -И2- 064/136-8047 

5.  Лечић Иван (ЗП) -И2- 063/545-521 

6.  Чолић Марко (ЗП) -И2- 066/904-4753 

7.  Ивановић Драган (П) -Ј1- 063/101-9325 

8.  Миросавић Илија (ЗП) -Ј1- 065/208-6623 
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9.  Крунић Срђан (ЗП) -Ј1- 063/886-2239 

10.  Бошковић Ђорђе (П) -Ј2- 064/511-7773 

11.  Пешић Небојша (ЗП) -Ј2- 060/527-5785 

12.  Александра Драмићанин (ЗП) -Ј2- 065/560-6626 

13.  Кузмановић Предраг (П) -З1- 064/417-4902 

14.  Богдановић Милош (ЗП) -З1- 064/474-6455 

15.  Стефан Вујичић (ЗП) -З1- 065/345-1120 

16.  Ћурчић Стефан (П) -З2- 066/961-6472 

17.  Шутић Велибор (ЗП) -З2- 064/383-1179 

18.  Василијевић Никола (ЗП) -З2- 065/846-6300 

19.  Радојевић Душан (П) -С1- 064/210-1057 

20.  Томић Немања (ЗП) -С1- 063/715-2939 

21.  Пауновић Делимир (ЗП) -С1- 065/944-4095 

22.  Бошковић Срђан (П) -С2- 064/161-3305 

23.  Живковић Стефан (ЗП) -С2- 061/309-6428 

24.  Томић Стефан (ЗП) -С2- 063/156-5858 

25.  Ћендић Драган (П) -Ц1- 063/477-701 

26.  Јањић Дејан (ЗП) -Ц1- 064/113-0560 

27.  Басарић Драган (ЗП) -Ц1- 063/343-231 

28.  Кувеић Ђорђе (П) -Ц2- 064/010-1239 

29.  Пауновић Срђан (ЗП) -Ц2- 062/670-450 

30.  Пауновић Радослав (ЗП) -Ц2- 064/120-6598 

31.  Јанковић Милош (П) -Ц3- 060/333-4570 

32.  Зимоњић Марко (ЗП) -Ц3- 062/470-715 

33.  Милетић Милан -Ц3- 069/535-7397 

34.  Лијескић Милош (П) -Ц4- 063/348-362 

35.  Стевановић Бела (ЗП) -Ц4- 064/079-1258 

36.  Чантрак Александар (ЗП) -Ц4- 060/628-0615 

37.  Остојић Александар (П) -Ц5- 064/503-4894 

38.  Пузовић Борис (ЗП) -Ц5- 065/538-1307 

39.  Илић Владимир (ЗП) -Ц5- 064/327-8222 

40.  Мунитлаковић Никола (П) -Ц6- 064/615-6862 

41.  Пантелић Стефан (ЗП) -Ц6- 060/311-6515 

42.  Величковић Филип (ЗП) -Ц6- 064/999-5502 
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Зоне одговорности обухватају следеће месне заједнице: 

„Јединица  ЈЦЗ-И1 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Балуга (Љубићска), 

2. Вујетинци, 

3. Горња Трепча, 

4. Доња Трепча, 

5. Коњевићи, 

6. Мојсиње, 

7. Остра, 

8. Прељина, 

9. Прислоница, 

10. Станчићи. 

Јединица  ЈЦЗ- И2 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Бечањ, 

2. Бресница, 

3. Горичани, 

4. Доња Горевница, 

5. Заблаће, 

6. Катрга, 

7. Кукићи, 

8. Мрчајевци, 

9. Мршинци. 

Јединица  ЈЦЗ- Ј1 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Атеница, 

2. Балуга Трнавска, 

3. Бањица, 

4. Вапа, 

5. Виљуша, 

6. Јездина, 

7. Кулиновци, 

8. Лозница, 

9. Трнава. 

Јединица  ЈЦЗ- Ј2 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Брезовица, 

2. Жаочани, 

3. Јежевица, 

4. Качулице, 

5. Липница, 

6. Петница, 

7. Премећа, 

8. Рајац, 

9. Слатина. 
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Јединица  ЈЦЗ- З1 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Међувршје, 

2. Паковраће, 

3. Парменац, 

4. Придворица, 

5. Риђаге. 

Јединица  ЈЦЗ- З2 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Видова, 

2. Врнчани, 

3. Јанчићи, 

4. Овчар Бања, 

5. Рошци. 

Јединица  ЈЦЗ- С1 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Вранићи, 

2. Горња Горевница, 

3. Милићевци, 

4. Миоковци, 

5. Пријевор. 

Јединица  ЈЦЗ- С2 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Љубић, 

2. Ракова, 

3. Соколићи, 

4. Трбушани. 

Јединица  ЈЦЗ- Ц1 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „Стари  Град“,  

2. „Палилула“. 

Јединица  ЈЦЗ- Ц2 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „Сајмиште“, 

2. „Љубић Кеј“. 

Јединица  ЈЦЗ- Ц3 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „Алваџиница“, 

2. „Кључ“,  

3. „Свети Сава“. 

Јединица  ЈЦЗ- Ц4 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „3 децембар“, 

2. „Парк“. 

Јединица  ЈЦЗ- Ц5 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „Кошутњак“, 

2. „Бељина“. 

Јединица  ЈЦЗ- Ц6 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „Танаско Рајић“ 

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

Р.Б. Назив правног лица Делатност Седиште 

1. 2. 3. 4. 

1.  ЈКП „Чачак“ Чачак 
3530 - снабдевање паром и 

климатизација 
Чачак, Скадарска бр.1 

2.  ЈП „Градац“ Чачак 4211 – изградња путева и аутопутева Чачак, Цара Лазара бр.51 

3.  ЈКП „Комуналац“ Чачак 3811 – сакупање отпада који није опасан Чачак, Николе Тесле бр.42 

4.  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 
3600 - скупање, пречишћавање и 

дистрибуција воде 
Чачак, Мрчајевци  

5.  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 
8130 - услуге уређења и одржавања 

околине 
Чачак, Симе Сараге бр.71 

6.  
ЈКП „Водовод“ Чачак 

3600 - скупање, пречишћавање и 

дистрибуција воде 
Чачак, Краља Петра I бр.8 

7.  
Завод за јавно здравље Чачак 86.90 остала здравствена заштита 

Чачак, Веселина Миликића 

бр.7 

8.  Центар за социјални рад Чачак 
8899 – остала непоменута социјална 

заштита без смештаја  
Чачак, Кнеза Милоша бр.1 

9.  Црвени крст Чачак 
8899 – остала непоменута социјална 

заштита без смештаја  

Чачак, Епископа Никифора 

Максимовића бр.10 

10.  Дом здравља Чачак 8621 – општа медицинска пракса 
Чачак, Веселина Миликића 

бр.9 

11.  
Здравствени центар „Др. Драгиша 

Мишовић” Чачак 
8610 - болница 

Чачак, Др. Драгише 

Мишовића  бр.205 

12.   „Аутопревоз“ ДОО Чачак 
4931 – градски и приградски копнени 

превоз путника 
Чачак, Ломина бр.67 

13.  ДОО „ВЕТВЕЛ С.“ Чачак 7500 – ветеринарска делатност Чачак, Виљуша  

14.  
„Delhaize”Србија ДОО МП Темпо 

цц 05 Чачак 
4711 – трговина на мало 

Чачак, Железничка 

Колонија  

15.  Електродистрибуција Чачак 
3513 - дистрибуција електричне 

енергије 
Чачак, Кренов пролаз  

16.  Апотека „Чачак“ Чачак 

4773 – трговина на мало фармацеутским 

производима у специјализованим 

продавницама- апотекама  

Чачак, Градско шеталиште  

17.  АД „ПУТЕВИ“ Чачак  4211 - изградња путева и аутопутева Чачак, Ул. 600 бр. 2 

18.  
„RATKO MITROVIĆ“ 

CONSTRUCTION  

4120 – изградња стамбених и 

нестамбених зграда 

Чачак, Булевар Танаска 

Рајића бр.35 

19.  АТП „КНЕЖЕВИЋ“ 
0812 експлоатација шунка, песка, глине 

и каолина 

Чачак, Курсулина бр. 1 

20.  „ГРАДИС“ ДОО 
4291 - изградња хидротехничких 

објеката 

Чачак, Топличка бр. 33 

21.  „ТАТОВИЋ“ ДОО 
2361 – производња производа од бетона 

намењена за грађевинарство 

Чачак, Ул.558  

22.  „ТРАНСПОРТ“ ДОО 4941 - друмски превоз терета Чачак, Придворица  

23.  
„ШУМАДИЈА ТРАНСПОРТ И 

ОДРЖАВАЊЕ'', АД 

4941 - друмски превоз терета Чачак, Бул. Танаска Рајића 

бр.97 

24.  
„РАЗВОЈНО ИНВЕСТИЦИОНИ 

СИСТЕМ“ ДОО 

7220 – истраживање и развој у 

друштвеним и хуманистичким наукама 

Београд,  

Обилићев венац бр.18,  

локал 3-14 

25.  „ВУЈИЋ“ ДОО  4311 – рушење објеката Чачак, Пријевор  

26.  ПР „Браћа Бјелић“ 0220 – сеча дрвећа Чачак, Јездина бр.25 
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Организација осматрања и оперативних мера поред субјеката система заштите спроводи се и уз помоћ 

председника Савета месних заједница. 

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

Р. Б. 
МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

Председник Савета 

(заменик председника) 

Месне заједнице 

Телефон 

мобилни  

1.  2.  3.  4.  

1.  АТЕНИЦА 
Драгутин Ђуровић, председник 

Бранко Симеуновић, зам. председника 

064/368-3500 

069/611-005 

2.  БАЛУГА (Љубићска) 
Славко Борисавевић, председник 

Томислав Прелић, зам. председника 

063/834-6817 

064/293-7384 

3.  БАЛУГА (Трнавска) 
Ненад Митровић, председник   

Марко Живковић, зам. председника 

065/452-5843 

064/187-5520 

4.  БАЊИЦА Радован Терзић, председник 064/827-1915 

5.  БЕЧАЊ Драган Живковић, председник 064/134-1286 

6.  БРЕЗОВИЦЕ Горан Бојовић, председник 064/204-6171 

7.  БРЕСНИЦА Радован Спасојевић, председник 060/170-7018 

8.  ВАПА Братислав Јаковевић, председник 064/423-8105 

9.  ВИДОВА Maрко Крстовић, председник 064/287-0080 

10.  ВИЉУША Слободан Бодић, председник 063/883-6609 

11.  ВРАНИЋИ 
Бојан Остојић, председник 

Марко Чолић, зам. председника 

065/220-2535 

066/904-4753 

12.  ВРНЧАНИ Миодраг Каранац, председник 063/681-730 

13.  ВУЈЕТИНЦИ Милоуб Обровић, председник 063/773-6381 

14.  ГОРИЧАНИ Драган Радовановић, председник 064/136-8047 

15.  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА Радиша Стевлић, председник 064/116-3941 

16.  ГОРЊА ТРЕПЧА Дејан Мијаиловић, председник 060/170-7788 

17.  
''ЈОВАН КУРСУЛА''    

 ДОЊА ГОРЕВНИЦА 

Радован Александрић, председник 

Радисав Јевтовић, зам. председника 

064/272-1170 

063/619-251 

18.  ДОЊА ТРЕПЧА  
Драго Богићевић, председник 

Милић Глишовић, зам. председника  

060/082-4339 

064/334-9965 

19.  ЖАОЧАНИ 
Зоран Јовановић, председник 

Зоран Лишанин, зам. председника 

065/826-7566 

061/108-3256 

20.  ЗАБЛАЋЕ 
Мирчета Лечић, председник 

Горан Ђорђевић. зам. председника 

063/692-938 

063/667-471 

21.  ЈАНЧИЋИ Остоја Мирић, председник 061/211-0812 

22.  ЈЕЖЕВИЦА 
Катарина Спасојевић, председница 

Петар Грујанац, зам. председника 

064/261-3038 

063/808-2366 

23.  ЈЕЗДИНА 
Божидар Симовић, председник 

Петар Доловић, зам. председника 

060/650-1060 

063/779-0515 

24.  КАТРГА 
Владан Виторовић, председник 

Радосав Раленац, зам. председника 

069/144-1970 

060/085-7042 

25.  КАЧУЛИЦЕ 
Бранисав Мајсторовић, председник 

иана Вујовић, зам. председника 

064/441-7502 

064/195-7063 

26.  КОЊЕВИЋИ Владан Вукомановић, председник 065/554-3428 

27.  КУКИЋИ Горан Капларевић, председник 060/082-6462 
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28.  КУЛИНОВЦИ 
Милан Величковић, председник 

Жаклина Загорчић, зам. председника 

062/253-393 

064/272-0000 

29.  ЛИПНИЦА 
Василије Јоксић, председник 

Марко Гостиац, зам. председника 

064/153-8454 

062/645-598 

30.  ЛОЗНИЦА 
Предраг Ћојбашић, председник 

Драган Чоловић, зам. председника 

060/037-5099  

064/261-0643 

31.  УБИЋ  
Александар Гајић, председник   

Ђуро Церанић, зам. председника 

062/227-969 

064/168-0780 

32.  МЕЂУВРШЈЕ Бранко Пејица, председник 060/018-9978 

33.  МИОКОВЦИ 
Делимир Пауновић, председник 

Зоран Никитовић, зам. председника 

064/161-3762 

066/000-523 

34.  МИЛИЋЕВЦИ Рашко Ниџовић, председник 063/893-5630 

35.  МОЈСИЊЕ Александар Радовић, председник 060/167-4555 

36.  МРЧАЈЕВЦИ Радослав Богићевић, председник  064/137-4138 

37.  МРШИНЦИ 
Јовица Вучићевић, председник 

Дарко Лазовић, зам. председника 

064/163-2101 

069/150-8484 

38.  ОВЧАР БАЊА Јордан Браловић, председник 064/134-0923 

39.  ОСТРА 
Милан Анђелић, председник 

Видосав Срнић, зам. председника 

069/280-8073 

062/812-3291 

40.  ПАРМЕНАЦ Милоуб  Петровић, председник 064/834-9231 

41.  ПАКОВРАЋЕ Драгутин Недовић, председник 064/677-9933 

42.  ПЕТНИЦА Чедомир Мајсторовић, председник  063/739-8997 

43.  ПРЕЉИНА 
др Александар Радојевић, председник 

Јерослав Јовашевић, зам. председника   

063/605-501 

060/381-5831 

44.  ПРЕМЕЋА Марко Шундерић, председник 062/625-365 

45.  ПРИДВОРИЦА Радојица Вуловић, председник 064/840-3878 

46.  ПРИЈЕВОР 
Горан Тодоровић, председник 

Бране Дробњак, зам. председника 

063/629-803 

064/825-5798 

47.  ПРИСЛОНИЦА Перо Пејовић, председник 063/621-885 

48.  РАЈАЦ Марко Луковић, председник 064/596-2278 

49.  РАКОВА Срђан Бошковић, председник  064/825-5711 

50.  РИЂАГЕ Бранимир Тиосавевић, председник 062/884-1859 

51.  РОШЦИ 
Градимир Илић, председник  

Дарко Белошевић, зам. председника 

   064/174-3567 

   064/272-1331 

52.  СЛАТИНА 
Предраг Ђуровић, председник 

Никола Мелајац, зам. председника 

063/532-159 

064/125-4710 

53.  СОКОЛИЋИ Радивоје Домановић, председник 063/102-1455 

54.  СТАНЧИЋИ 
Војислав Петровић, председник 

Драган Поповић, зам. председника 

064/636-1810 

064/164-3000 

55.  ТРБУШАНИ 
Милан Павловић, предсeдник 

Дејан Павловић, зам. председника 

063/332-402 

064/170-2932 

56.  ТРНАВА 
Рашко Секулић, председник  

Милован Симовић, зам. председника 

064/130-8508 

069/407-7833 

57.  "СВЕТИ САВА" 
Небојша Радовановић, председник 

Суботић Зоран, зам. председника 

064/173-9743 

062/966-7536 
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58.  "АЛВАЏИНИЦА" 
Драгомир Орашанин, председник 

Снежана Шибинац, зам. председника 

065/311-7111 

063/686-248 

59.  "3. ДЕЦЕМБАР" Данијела Божиловић, председница 060/820-3044 

60.  "КЉУЧ"  Ђорђе Кецовић, председник 064/497-3368 

61.  "СТАРИ ГРАД" , председник  

62.  "ПАРК"  Петар Јанковић, председник 066/475-422 

63.  "ПАЛИЛУЛА" 
Боро Васиевић, председник 

Милош Златић, зам. председника 

064/232-9222 

060/189-0777 

64.  УБИЋ КЕЈ Владо Маринковић, председник 065/815-1505 

65.  "САЈМИШТЕ" Милијан Ристановић, председник 064/504-1764 

66.  "КОШУТЊАК" Гордана Кранац, председница 064/264-2991 

67.  "ТАНАСКО РАЈИЋ" Жеко Тресач, председник 064/124-4137 

68.  "ЛУГОВИ" Раденко Лазић, председник 064/272-3461 

69.  БЕЉИНА Милош Максимовић, председник 060/715-1416 
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Списак надлежних субјеката на водотоцима I реда (извод из Републичког плана за 2021. годину) 

КООРДИНАТОРИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЊИХОВИ ПОМОЋНИЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНИ РУКОВОДИОЦИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ И ЊИХОВИ 

ЗАМЕНИЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

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

тел. 011/201-3360, E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs  

 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

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

Помоћници: 

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

Милица Павловић, тел. 011/201-3347, E-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs 

 

„МОРАВАˮ 

 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Београд  

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

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

 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Горан Пузовић, моб.064/840-4007, 

 E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 

Јован Баста, моб. 064/840-4150,  

E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 

Милош Радовановић, моб.064/840-4071,  

E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs 
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Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

поплава на мелиорационом подручју и његов заменик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„МОРАВА” 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља 

Александра 2, Ниш 

тел. 018/425-8185, факс 018/451-3820 

E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs  

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

 

Бранко Кујунџић, моб. 064/840-4108 

Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ: 

 

Зоран Станковић, моб. 064/840-4083 

E-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

М.13.- М.13.1.,  
М.13.11. 

 

 

„МОРАВА” 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, 

Београд  

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

E-mail: odbrana@srbijavode.rs,  

WЕВ sajt: www.srbijavode.com  

 

РУКОВОДИЛАЦ 

Бранко Кујунџић, моб. 064/840-4108 

Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs 

 

ЗАМЕНИК  

Зоран Станковић, моб. 064/840-4083 

E-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

Западна 
Морава 
- Чачак 

ЗМ 1 
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РЕПУБЛИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА 

ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза 

Вишеслава 66, Београд 

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

WЕВ sajt:  www.hidmet.gov.rs  

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

 Дежурни оперативни телефон: 064/838-5258  

 

 РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

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

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

ЗАМЕНИК: 

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

5277,  

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

 

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ  

 

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

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

 

„МОРАВАˮ 

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

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

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

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 

Ивана Спасић, моб. 064/840-4804, 011/201-3359, Е-mail: iva.spasic@srbijavode.rs    

За водно подручје „Морава“ , „Ибар и Лепенац“ и „Бели Дрим“ 

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

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

Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs  

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 

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

Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs  

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

Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs  
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ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Управа за ватрогаснo спасилачке јединице и цивилну заштиту 

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

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

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

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

Бојана Икодиновић, моб. 064/892-7109, E-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs   

Ненад Пауновић, моб. 064/892-9265, E-mail: nenad.paunovic@mup.gov.rs   

Управа за управљање ризиком 

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

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

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

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

Национални центар 112 

тел. 011/228-2933, 228-2927, 228-2910, 228-9228, тел./факс 011/228-2928 

моб. 064/892-9668, 064/854-3968, E-mail: nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 

Дејан Пештерац, моб. 064/892-1099, тел. 011/274-0763, E-mail: dejan.pesterac@mup.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/488-5359, 

факс 021/524-956 

Руководилац: Драган Стефановић, тел. 021/661-7204, моб. 064/892-7255 

Заменик: Миле Лукић, моб.064/892-0691  

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 

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

на Дунаву у зони акумулација у складу са Законом о потврђивању између Савезне Републике Југославије и 

Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених система „Ђердап I” и „Ђердап 

II”, са прилозима („Службени лист СРЈ“-Међународни уговори, број 7/98)  

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

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

техничког особља за ледоломце задужено је”ДУНАВ И ТИСА“ д.о.о. Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде 

бр. 28, Сомбор, технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361, тел. 025/436-499, E-mail: dutis@mts.rs, 

dutists@mts.rs   

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ОПЕРАТИВНА УПРАВА (Ј-3): 

Руководилац: Марио Арбутина, тел.011/206-3898, моб. 064/134-7891,  E-mail: mario.arbutina@vs.rs  

Заменик: Благоје Коњиковац, моб. 065/545-4542, тел. 011/206-3327 

ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДА (у складу са тачком 5. трећег дела овог плана) 

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 

011/390-6477, 390-6461, факс 011/390-7955: 

Војислав Антонић, моб. 063/214-736, E-mail: vojislav.antonic@jcerni.rs  

ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, ХИДРОЛОШКЕ, 

ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА 

ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА 

ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА) 

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

 тел. 011/390-6477, 390-6461, факс 011/390-7955 

Горан Николић, моб.066/856-0887, E-mail: goran.nikolic@jcerni.rs 
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Расположива механизација, опрема и удство које се може ставити на располагање у одбрани од 

поплава 

Р.Б. НАЗИВ СУБЈЕКТА 
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1.  ЈКП „Чачак“ Чачак                 

2.  ЈП „Градац“ Чачак                 

3.  ЈКП „Комуналац“ Чачак     1 4           

4.  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 2   1 2 3 2          

5.  ЈКП „Градско зеленило“ 

Чачак 
    1  1   1       

6.  ЈКП „Водовод“ Чачак 3 1   3 6 2 4  2       

7.  Завод за јавно здравље 

Чачак 
                

8.  Центар за социјални рад 

Чачак 
                

9.  Црвени крст Чачак                 

10.  Дом здрава Чачак            13  15   

11.  Здравствени центар „Др 

Драгиша Мишовић” Чачак 
          1 3     

12.   „Аутопревоз“ ДОО Чачак                 

13.  ДОО „ВЕТВЕЛ С.“ Чачак                 

14.  Електродистрибуција Чачак          2 1      

15.  Апотека „Чачак“ Чачак                 

16.  АД „ПУТЕВИ“ Чачак  2   1 2 20 1          

17.  „RATKO MITROVIĆ“ 

CONSTRUCTION  
3   1 2 5           

18.  АТП „КНЕЖЕВИЋ“ 4   3 1 6           

19.  „РАЗВОЈНО ИНВЕСТИЦИОНИ 

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

20.  „ТАТОВИЋ“ ДОО 1   1 2 4           

21.  „ТРАНСПОРТ“ ДОО 4   1  2 2   1 1      

22.  
„ШУМАДИЈА 

ТРАНСПОРТ И 

ОДРЖАВАЊЕ'', АД 
     2           

23.  „ГРАДИС“ ДОО 3       1  1 1      

24.  „ВУЈИЋ“ ДОО                  

25.  ПР „Браћа Бјелић“                 

У  К  У  П  Н  О  22 1 / 8 14 51 8 5 / 7 4 16 / 15 / / 
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1.  ЈКП „Чачак“ Чачак                  

2.  ЈП „Градац“ Чачак                  

3.  ЈКП „Комуналац“ Чачак      4  1       2   

4.  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци              1    

5.  
ЈКП „Градско зеленило“ 

Чачак 
      1        3   

6.  ЈКП „Водовод“ Чачак    2 1 3   4     5 1 11 1 

7.  
Завод за јавно здравље 

Чачак 
  3           4    

8.  
Центар за социјални рад 

Чачак 
                 

9.  Црвени крст Чачак                  

10.  Дом здравља Чачак 2                 

11.  
Здравствени центар „Др 

Драгиша Мишовић” Чачак 
  2  2    1      2   

12.   „Аутопревоз“ ДОО Чачак            45 10     

13.  ДОО „ВЕТВЕЛ С.“ Чачак              39    

14.  Електродистрибуција Чачак                  

15.  Апотека „Чачак“ Чачак                  

16.  АД „ПУТЕВИ“ Чачак       1 2        1   

17.  
„RATKO MITROVIĆ“ 

CONSTRUCTION  
                 

18.  АТП „КНЕЖЕВИЋ“                  

19.  
„РАЗВОЈНО 

ИНВЕСТИЦИОНИ СИСТЕМ“ 

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

20.  „ТАТОВИЋ“ ДОО       1       1    

21.  „ТРАНСПОРТ“ ДОО              2    

22.  

„ШУМАДИЈА 

ТРАНСПОРТ И 

ОДРЖАВАЊЕ'', АД 
                 

23.  „ГРАДИС“ ДОО              1    

24.  „ ВУЈИЋ„ ДОО                   

25.  ПР „Браћа Бјелић“                  

У  К  У  П  Н  О  2 / 5 2 3 8 4 1 5 / / 45 10 53 9 11 1 
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Преглед задатака и активности на организовању и спровођењу заштите и спасавања од поплава и на води  

Р
ед

.б
р

. Задаци заштите и 
спасавања од 

поплава 
Активности  Извршилац Сарађује Рок 

извршења 
Примед

ба 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 

Спровођење мера у 
циу подизања 

нивоа спремности 
и ублажавања 
последица од 

могућег рушења 
брана, насипа и 

поплава 

Увођење дежурства  Штаб за ВС Субјекти 

Непрекидно  

Редовно осматрање и 
мерење водостаја и 

обавештавање о променама 

Водопривредна 
предузећа 

Центар за 
обавештавање Редовно праћење стања 

брана и акумулација и 
обавештавање  о променама 

Корисник 
бране 

Уклањање наноса и 
чишћење пропуста, уских 

грла, канала 
Штаб за ВС  Субјекти 

2. 

Спровођење 
евакуације (по 

Плану 
организовања и 

спровођења 
евакуације) 

Евакуација становништва Служба/лице 
одговорно за 

одбр.припреме 
ЈЛС, 

Штаб за ВС  

Републички штаб за 
ВС  

Пре 
настанка 

опасности 
 

Евакуација материјалних 
средстава 

3. 

Припрема 
становништва 

низводно од бране 
за заштиту и 
спасавање 

Информисање 
становништва о степену 
угрожености и начину 

понашања у случају 
опасности 

Служба/лице 
одговорно за 

одбр.припреме 
ЈЛС, Штаб за ВС 

Центар за 
обавештавање, 

средства 
информисања, 

поверен. ЦЗ  

Пре 
настанка 

опасности 
 

4. 
Мере одбрана од 

поплава 

 Ангажовање привредних 
друштава и др.правних  

лица, једин.ЦЗ и становника 
на поправци и ојачању 

оштећених места 
одбрамбених насипа  

Штаб за ВС 
Оспособена правна 

лица, јед.ЦЗ, 
повереници, грађани По 

настанку 
опасности 

до 
нормализац

ије стања 

 Изградња секундарне 
линије одбране од поплава Водопривредна и 

друга привредна 
друштва и правна 

лица, јединице 
ЦЗ  

Штаб за ВС Ископавање канала за 
одвођење сувишних вода 

Рад са пумпама већег 
капацитета за црпење воде 

5. 

Проналажење и 
спасавање 

настрадалих и 
несталих  

Ангажовање јединица, 
претрага терена 

Штаб за ВС 
Окружни штаб за 

ВС, специјализоване 
јединице ЦЗ 

  

6. 
Регулисање сао-
браћаја на попла-
веном подручју 

Обуставање или 
ограничење саобраћаја 

МУП и 
саобраћајни 
органи ВС 

Јединице ЦЗ, 
штабови за ВС 

  

 
 

7. 

Одржавање 
функције виталних 

система 

Обезбеђење снабдевања: 
храном и другим арти-

клима,водом,гасом, елек. 
енергијом и другим алте-
рнатив.изворима енергије Службе од јавног 

интереса 
Јединице ЦЗ, Штаб 

за ВС 
  

Омогућавање несметаног 
функционисања здравства, 

јавног превоза, 
телекомуникација и др. 

8. 

Збрињавање 
угроженог и 
настрадалог 

становништва   

По Плану организ. и 
спровођења збрињавања 

Група за 
безбедност и 

одбрану  

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

По 
настанку 

опасности  
 

9. Асанација терена  
По Плану организације и 

спровођења асанације 

Стручно-
оперативни тим 

за асанацију 

Јединице ЦЗ, 
привредна друштва и 

др. правна лица од 
значаја за заштиту и 

спашавање 

До 
нормализац

ије стања 
 

10. 

Санирање 
насталих штета и 

отклањање 
последица 

Процена насталих штета  и 
утврђивање мера за њихово 

отклањање 

Надлежни органи 
локалне 

самоуправе 

Штаб за ванредне 
ситуације 

 

По 
престанку 
опасности 
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ОВЛАШЋЕЊА И НАДЛЕЖНОСТИ СУБЈЕКАТА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Штаб обавља следеће послове: 

 

 Предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације; 

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

ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

 Руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

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

ванредним ситуацијама; 

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

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

ванредним ситуацијама; 

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

предузетим мерама за смањење ризика; 

 Разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособених 

правних лица; 

 Сарађује са Штабом суседних јединица локалне самоуправе; 

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

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

јединице локалне  самоуправе; 

 Ангажује оспособена правна лица и друге организације за потребе града; 

 Процењује угроженост и настанак ванредне  ситуације; 

 Доноси наредбе, закључке и препоруке; 

 Доноси пословник о свом раду; 

 Руководи и координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације узимајући 

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

 Наређује приправност, спремност за ванредне  ситуације; 

 Израђује Предлог годишњег план рада и Годишњи извештај о раду; 

 Подноси Скупштини града на усвајање Предлог годишњег плана рада и Годишњи извештај о раду; 

 Спроводи Годишњи план рада; 

 Координира акцијама и операцијама заштите и спасавања на подручју града; 

 Обавља и друге послове у складу са законом. 

 

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

и спасавања. 
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СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

Задатак тима: 

 

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

вода; 

 Сагледавање прегледа најугроженијих делова угрожених  места 

 Успоставање сарадње са водопривредним предузећима и Хидрометеоролошким заводом; 

 Праћење информација о могућим падавинама на територији града Чачка; 

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

 Предлагање мера у циу заштите и спасавања односно реаговања у насталим ситуацијама из свог 

домена; 

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

Чачка. 

 

VI ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА 

ВОДАМА II РЕДА  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВОДЕ II 

РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

Градски штаб за ванредне ситуације града Чачка, Жупана 

Страцимира 2, Чачак  

тел. 032/309-111, факс 032/309-010 

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

 

Служба за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно 

техничке послове 

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

Факс 032/309-010 

Е-mail: cacak.civilnazastita@gmail.com      

 

Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава 

Mилан Бојовић, моб. 064/864-3195 

Е-mail: milan.bojovic@cacak.org.rs   

 

Градски штаб за ванредне ситуације града Чачка 

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

Факс 032/309-010 

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

 

Ситуациони центар града Чачка 

Број 0800/112-032 
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Превентивне мере на смањивању ризика од поплава 

   

У циу побошања система и тренутног стања водотокова II реда као и смањења ризика од плавења 

потребно је предузети низ активности како би се могла успоставити прогноза, контрола и заштита од 

поплава. Имајући у виду да су сви водотокови II реда нерегулисани осим Јездинске Лупњаче, Лозничке и 

Атеничке реке у доњем току (градски делови), неопходно је предузети читав низ мера: 

1. На сливовима значајних водотокова II реда потребно је успоставити кишомерне станице за 

праћење падавина како би се прецизније дефинисали критеријуми одбране од поплава, 

2. Предвидети годишњи план хитних интервентних радова на чишћењу од наноса и вегетације у циу 

обезбеђења протицајне моћи дуж целог корита. Ове радове је потребно извршавати плански у 

складу са расположивим средствима на најугроженијим деоницама водотокова у складу са 

постојећом планском документацијом, 

3. На предметним деоницама значајних водотокова II реда потребно је успоставити мерна места за 

праћење нивоа и протицаја, 

4. На основу катастра критичних објеката предвидети техничка решења у  циу извршења 

интервентних радова и реконструкција на критичним објектима како би се смањио ризик од 

поплава и повећао критеријум заштите, 

5. Потребно је израдити техничку документацију у циу изградње објеката за одбрану од поплава како 

би се повећавао степен заштите угрожених подручја, 

6. На основу израђене документације потребно је предвидети средства за изградњу регулационих 

објеката и објеката за заштиту од поплава у циу формирања штићених подручја предвиђеног 

степена заштите, 

7. Након изградње објеката потребно је успоставити механизам редовног одржавања објеката и 

унапређења заштите система, 

8. Током целог процеса (тачке 1-7) неопходно је стално ажурирати локални оперативни план у циу 

подизања степена одбране, смањења ризика од поплаве, унапређења брзине реаговања за време 

ванредног стања, 

9. Извођење антиерозивних радова, првенствено пошумавање и санирање клизишта, 

10. Оспособављање грађана за заштиту и спасавање од поплава, кроз личну и узајамну заштиту, 

11. Оспособављање свих јединица цивилне заштите опште намене за деловања у случају поплава, 

12. Оспособављање добровоних организација и дефинисање њихових задатака (посебно кајакаши, 

рониоци и др.), 

13. Оспособављање Штаба за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава, 

14. Кроз мирнодопске вежбе увежбавати заштиту и спасавање у поплавама. 
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РАДОВИ НА ВОДАМА II РЕДА ОД 2015. ГОДИНЕ. 

 

Радови у 2015. години. 

 МЗ Катрга-Прочишћавање наноса испод два моста на Бресничкој реци у дужини од 430м  

 МЗ Премећа-Санација обале речног корита Петничке реке у дужини од 80м  

 МЗ Балуга Љубићска-Прочишћавање канала Ратковац у дужини од 750 м са уградњом пропуста   

 МЗ Трбушани-Чишћење канала  

 МЗ Балуга Трнавска-Чишћење реке Ботуње  

 МЗ Заблаће и МЗ Кукићи-Чишћење речног корита реке Липница  

 

Радови у 2016. години. 

 МЗ Лозница-Лозничка река прочишћавање речног корита код мостова 

 МЗ Атеница-Атеничка река прочишћавање мањег дела око 100 метара 

 МЗ Трбушани-Слатински канал прочишћавање у дужини од 100 метара 

 МЗ Бресница-Бресничка река  прочишћавање речног корита код мостова 

 МЗ Горња Горевница-Горевничка река прочишћавање  мањег дела корита 

 Канал Буковац мањи део и  чишћење око ћуприја 

 Канали поред путних праваца, 

МЗ Бресница   Л=5.500,00 м1; 

МЗ Јежевица    Л=1.650,00 м1; 

МЗ Кукићи       Л=1.600,00 м1; 

МЗ Жаочани    Л=2.000,00 м1; 

МЗ Мрчајевци Л=1.000,00 м1; 

МЗ Риђаге         Л=1.700,00 м1 

 МЗ Трнава-Трнавској реци  изграђен  је мост  

 МЗ Парменац до МЗ Катрга -20 километра канала за наводњавање од МЗ Парменац до МЗ Катрга 

 МЗ Љубић- канала „Бунковац“ 2,4 км 

 МЗ Премећа-мост на Премећкој реци 

 МЗ Горња Трепча- мост на реци Бања 

 МЗ Атеница-мост на Атеничкој реци 

 

Радови у 2017. години. 

 МЗ Кошутњак-Река Лупњача чишћење растиња на делу реке која је укорићена у дужини 2,84 км и 

ширини 3м са леве и десне обале реке 

 МЗ Атеница-Атеничка река чишћење растиња на делу реке која је укорићена у дужини 2 км и 

ширини 3м са леве и десне обале реке 
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 МЗ Кукићи-Прочишћавање и изградња канала у дужини око 3,600 км са одводом до „реципијента“ 

Слатинска река 

 МЗ Кључ-Лозничка река чишћење растиња на делу реке која је укорићена у дужини око 2 км и 

ширини 3м са леве и десне обале реке 

 МЗ Вапа-Река Ботуња- очишћена у дужини од 1,2 км 

 Јежевачка река- очишћена у дужини од 1,1км 

 Бресничка река-очишћена у дужини од 0,3км 

 

Радови у 2018. години: 

 МЗ Лозница 

- извршена је санација Лозничке реке у дужини од 63м (сеча растиња и уклањање потпорног 

зида који се обрушио у речно корито) 

- извршено је чишћење речног корита од наноса Лозничке реке у дужини од 528м (од 

продавнице Ђуровић до краја пружног прелаза) 

 МЗ Атеница 

- извршено је чишћење речног корита од наноса Атеничке реке у дужини од 1330м (од бивше 

Прелића депоније до плаве хале уклањање материјала из речног корита) 

- извршена је санација Атеничке реке у дужини од 146м (од ул. Игумана Пајсија, па узводно) 

- извршена је санација (уклањање растиња, продубивање и проширивање корита реке) Атеничке 

реке у дужини од 155м (од моста код предузећа АС  у Горњој Атеници па узводно) 

- извршена је санација Атеничке реке у дужини од 140м (од моста код домаћинства породице 

Стеванчевић па узводно прва фаза радова која су се угледала у уклањању растиња и 

обезбеђењу проходности за машине) 

 МЗ Трнава 

- Извршено је санирање Трнавске реке у дужини од 400м (од ул. Ђакона Авакума па узводно 

уклањање растиња, продубивање и проширивање корита реке) 

- Извршено је санирање Трнавске реке у дужини од 67м (од предузећа Десинг па узводно, 

уклањање растиња) 

- Извршено је уклањање растиња Трнавске реке у дужини од 66м и уклањање две баријере које 

је бујица нанела (од домаћинства Маринковић па узводно) 

 МЗ Јанчићи 

- Извршена је регулација Бјелишког потока у дужини од 180м са монтажом АБ цеви промера 

2000мм које је бујична вода оштетила и померила из осовине пропуста. 

 МЗ Сајмиште 

- Извршено је уклањање растиња и профилисање канала ц3 у дужини од 638м (од прве стублине 

код стоваришта па низводно) 
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 МЗ Балуга Прељинска 

- Извршено је уклањање растинња на каналу за одвод површинске воде у дужини од 2500м (од 

ул. Граничног пут Прељина-Балуга па низводно) 

 МЗ Кулиновци 

- Извршено је уклањање растиња на дужини од 830м и делимична санација корита у дужини око 

120м Кулиновачког потока  

 

Радови у 2019. години: 

 МЗ Трнава 

- Извршено је уклањање растиња на Трнавској реци у дужини од 1500м (од Парохијског дома 

па узводно), 

- Извршено уклањање растиња и прочишћавање Стевлић потока у дужини од око 150 метара 

(од улице Игумана Пајсија до улива у Трнавску реку) 

 МЗ Лозница 

- Извршено је уклањање растиња на Лозничкој реци у дужини од 1500м (од магистралног пута 

па узводно) 

 МЗ Балуга Прељинска 

- Извршено је уклањање растиња на каналу за одвод површинске воде у дужини од 2200м (од 

улива у Западну Мораву па узводно) 

 МЗ Јездина 

- Извршено је уклањање растинња и чишћење речног корита Лупњаче у дужини од око 200 м 

(50 метара од круга компаније Слобода низводно и у кругу Слободе 150 метара) 

 МЗ Кулиновци 

- Извршено је уклањање растиња на дужини од 100 метара и делимична санација корита у 

дужини око 300 м Кулиновачког потока  

 МЗ Трбушани 

- Извршено је уклањање растиња и делимична санација корита канала Слатина у дужини око 

100 м (од доњег пута за Пријевор ка каналу за наводњавање) 

 

Радови у 2020. години: 

 МЗ Јежевица 

- Урађен мост на Јежевачкој реци 

 МЗ Балуга Љубићска 

- Урађен мост на каналу за одвод површинске воде 
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VII ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА И ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима I реда и унутрашњих вода са изграђеним 

заштитним водопривредним објектима и системима за одводњавање обухваћеним Републичким 

оперативним планом за одбрану од поплава финансира Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, средствима обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова које верификује 

Влада Републике Србије. 

На територији Града Чачка одбрану од поплава на водотоцима другог реда и унутрашњих вода на 

нерегулисаним и регулисаним водотоковима и системима за одводњавање финансира локална самоуправа, 

средствима обезбеђеним у оквиру годишњих планова. 

Из средстава буџета града Чачка за 2021. годину издвојено је 3.000.000,00 динара за рад и остале 

трошкове ангажовања пропадника јединица цивилне заштите опште намене града Чачка у случају ванредних 

ситуација или спровођење превентивних мера. 

Буџетом града Чачка за 2021. годину, издвојено око 8.000.000,00 динара за одржавање водотока II 

(другог) и нижег реда.   

Ако бујични токови и јаки ерозиони процеси угрожавају насеа, индустријска постројења, 

магистралне и локалне путеве, средства за изградњу објеката и извршење радова обезбеђују се из буџета 

града, са позиције „сталне буџетске резерве“. 

 

Планирани радови у току 2021. године на регулацији водених токова на водама II реда ради заштите 

од поплава 

 МЗ Катрга 

- уклањање растиња, проширивање и продубивање корита Бресничке реке у дужини од око 

2000м 

 МЗ Пријевор 

- уклањање растиња, проширивање и продубивање корита потока Јунато у дужини од око 2000м 

(од улива у реку Западну Мораву па узводно) 

 

РУКОВОДИЛАЦ         Шеф     

Стручно-оперативног тима за          Службе за безбедност и одбрану,  

заштиту и спасавање од поплава   одржавање и помоћно техничке послове 

Милан Бојовић, с.р.       Братислав Зечевић, с.р. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                          Милун Тодоровић, с.р. 

 

Овај План ступа на снагу даном доношења и објавује се у „Службеном листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Бр: 06–66/2021-I 

28. април 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 
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199. 

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник PC“ број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ број 6/2019), и Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину ("Сл. лист града Чачка број 30/2020), уз 

претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије број 320-

00-01778/2021-09 од 18.. 3. 2021. године,   

            Скупштина  града Чачка, на седници одржаној 28. априла 2021. године, донела је 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

І. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ MEPA 

Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике: Град Чачак се налази у средишњем делу 

централне Србије, у Моравичком округу, између општина Горњи Милановац на северу, Пожеге на западу, 

Лучана на југозападу, града Краљева и општине Кнић на истоку. Територија града Чачка захвата географски 

простор од 20° 7` 15`` до 20° 38` 30`` источне географске дужине и од 43°44` до 44° 00` 30`` северне 

географске  ширине. Смештена је највећим делом у западном Поморављу, које чини спону између Шумадије 

на северу и унутрашњих Динарида на југу. Град има повољан саобраћајно-географски положај где се 

укрштају саобраћајнице које повезују западно Поморавље са западном Србијом и великим Поморављем и 

саобраћајница која од Београда преко Чачка, Пожеге, Ужица и Златибора повезује овај геопростор са 

црногорским приморјем. Територијом града пролази пруга Пожега-Сталаћ која cпaja важне железничке 

правце: Београд-Софија и Београд-Бар. Територија града Чачка заузима површину од 636 км2, од чега је 

пољопривредно земљиште 44.060 ха. У граду се налази 58 насељених места. Просечна густина насељености 

територије града Чачка је 180 ст/км. Густина насељености опада у свим сеоским насељима, а условљена је 

демографским и економским чиниоцима. 

Природни услови и животна средина: Карактеристике рељефа; Територија града Чачка захвата 

географски простор од 204 до 985 метара надморске висине и може се поделити на: 1. Чачанску котлину са 

надморском висином од 200 до 300 метара и она представља морфолошку целину: 2. Брежуљкасто-брдски 

предео са надморском висином од 300 до 500 метара, 3. Планински предео од 500 до 985 метара. Чачанска 

котлина у морфолошком смислу представљља тектонску потолину формирану у олигоцену спуштањем два 

уздужна раседа. Брежуљкасто-брдски део се простире око котлине. Територија града оивичена је планинским 

пределом. Са јужне стране је планински венац Јелице а на западу се налазе планине Овчар и Каблар. 

Смештена је највећим делом у западном Поморављу, које чини спону између Шумадије на северу и 

унутрашњих Динарида на југу. Педолошке карактеристике; Педолошки састав земљишта на територија града 

Чачка је разноврсан, јер се на краћем растојању налази читав мозаик типова земљишта, које је настало под 

утицајем рељефа, климе, биљног и животињског света. Алувијална земљишта, иловасти алувијум и 

песковити алувијум заступљена су у равничарском делу у чачанској котлини поред Западне Мораве, доњег 

тока Каменице и поред Бресничке реке. Иловасти алувијум је распрострањен на простору који представљља 

најплоднији део Чачанске котлине. Песковити алувијум захвата део равничарских терена уз Западну Мораву, 

почев од Трбушана до Горичана. Смонице се образују у депресијама и на акумулативним тересама бивших 

језера где је вршено таложење финих састојака. То су брежуљкасти терени обода чачанске котлине. 

Параподзол-псеудоглеј је образован на заравњеним и благо таласастим облицима рељефа на надморској 

висини до 400 m. Гајњача је заступљена у пределу Вранића изнад појаса смонице. Гајњача плитка је 

заступљена у делу Јежевице и Липнице. Сироземи су генетски неразвијена земљишта. Заступљена су у 

брдско-планинском пределу општине. Скелетна земљишта су у пределу Каменице, Црне стене и Грујиних 

ливада на планини Јелици. Ова земљишта су у процесу деградације, јер распадањем подлоге ствара се велики 

садржај скелета, a врло мали проценaт хумуса, па се могу користити за гajење вoћa и винове лозе. Климатске 

карактеристике; У климатском погледу територија градa Чачка се може поделити у две јасно изражене целине. 

Простори до 700 м надморске висине имају умерено континенталну климу а изнад ове надморске висине је 

субпланинска клима. Средња годишња температура је 10,47 °С. Најхладнији месец је јануар са средњом 

температуром ваздуха 1,2 °С. Најтоплији месец је јул са средњом температуром ваздуха 21 °С. Годишња 

амлитуда 22,2 °С. Средња вегетациона температура је 16 °С, што је изразито повољно за развој пољопривреде. 
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Територија града Чачка није изложена јаким ветровима. Ветрови долазе са севера и североистока, peђe са запада 

јер је окружена планинама. Најчешћи ветар је северозападни, а најређи североисточни. Најветровитији је месец 

март. Влажност ваздуха је умерена, и средња годишња вредност је 80,7%, најнижа је за август 70,5%, а у 

децембру је највиша и достиже вредност 91,4%. Облачност на подручју Чачка има просечну вредност 6,0 

десетина неба на годишњем нивоу са минимумом за август 4, 1 а максимумом за децембар 7,9 десетина неба. 

Средња годишња количина падавина износи 669 mm воденог талога. Најкишовитији месец jе мај са 

просечном количином падавина од 88.6 mm воденог талога. Хидрографске карактеристике Чачка су следеће: 

Подземне воде се на територији града Чачка јављају најчешће на додиру степа различите старости, поред 

Западне Мораве су на дубини 2-5m а на подручјима изнад 300 m надморске висине и до 30 метара до које дубине 

су копани бунари. Од термо-минералних извора на територији града Чачка познате су Овчар Бања, Бања Горња 

Трепча и Слатинска Бања. Од речних токова су доминантне транзитне воде: Западна Морава са средњим годишњим 

протоком 98m3/s, Каменица са средњим годишњим протоком 1,5m3/s, Чемерница и Дичина. Од водних токова 

присутно је и 24 км примарног вештачког канала за наводњавање. На реци Западној Морави изграђене су 

четири бране и формирана вештачка језера: Овчарско-кабларско језеро, језеро Међувршје, језеро Парменац 

и jезеро у спортско рекреационом центру Младост (градска плажа). Биодиверзитет; Проучавање биолошке 

разноврсности пojединачних региона представља полазну основу његовог очувања, заштите и рационалног 

коришћења. Процену стања разноврсности биљних и животињских врста тешко је извршити јер не постоjе 

одговарајући подаци. Међутим, иако представља фабрику природе од непроцењивог значаја за опстанак 

човека, биодиверзитет је данас изложен негативним, антропогено условљеним променама. Биолошки 

рecypси су до сада yглавним jедносмерно искоришћавани, па су данас многе генетске комбинације 

неповратно изгубљене, врсте ишчезле а одређени екосистеми остали без могућности обнове. Главне 

опасности и проблеми заштите животињских врста огледају се у деградацији или уништавању станишта на 

делу подручја у близини насеља (каменоломи, мрежа путева и др.) лов, криволов, примена пестицида, 

одлагање отпада и стварање дивљих депонија и друго. Преко 60% површине се користи за разне пољопривредне 

активности тако да је флора и фауна условљена гајеним културама и животињама. Слободна површина је 158 км2 

и то су углавном континенталне листопадне шyмe са пропланцима са добром травнатом покривеношћу. Од 

шумског дрвећа преовлађyjy: храст, граб, буква, јасен, јасика, липа, топола итд. Четинари су унети на обронке 

Овчара, Каблара, и Јељена вештачким пошумљавањем. Град  Чачак располаже са 9.907 хектара приватних шума 

које су изданачке очуване шуме и 4.918,23 хектара шума у државном власништву, од тога 153,20 хектара су 

високе шуме (100% букова шyмa), 3.226,97 хектара су изданачке шуме лишћари (55% букова шума и 45% 

мешовита храстова шума), 958,32 хектара вештачки подсађене шуме (четинари - црни бор) и 597,74 хектара 

шикаре и шибаци (девастиране  шуме  лошег квалитета). Шикаре  и шибаци  захватajy  l3%   укупне   шумске   

површине у државној својини. Годишња експлоатација jе просечно 7.867 метара кубних дрвне запремине, а 

по просечној вредности од 1.800, 00 динара за кубни метар, што значи да годишња вредност посечене  дрвне 

запремине износи 14.160.000,00 динара. Пожар у  2012. години у селима Горња Горевница и Милићевци    захватио је 

шумску површину     од  670 хектара и то 421 хектар шуме у државној својини и 249 хектара приватног шумског 

земљишта. Санацијом пожаришта у току 2012. и 2013. године пошумљено је 116 хектара пожаришта садницама 

црног и белог бора. У плану је да се до 2017. године изврши целокупно пошумљавање пoжapoм захваћене 

површине. Пошумљавање у приватном поседу се врши годишње просечно на око 5 хектара и пошумљавају се 

голети и пашњаци. Осим изразите фрагментације животних станишта изазване пољопривредним активностима, 

шуме и други екосистеми су додатно фрагментирани густом саобраћајном инфраструктуром и другим 

видовима експлоатације и утицаја. Од високе дивљачи заступљена је срна и дивља свиња а најмасовнији ниски 

сисари су: зец, лисица, твор, јазавац итд. Изразито је развијена херпето-фауна поготово у кршевитом делу 

Овчарско кабларске клисуре. Ова клисура се такође сматра орнитолошким парком. 

Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристнке и трендови: 1.1.3. Демографске карактеристике и трендови Према 

резултатима пописа из 2011. године на територији града Чачка од укупно 115.337 становника, има 55. 995 

становника мушког пола и 59.342 становника женског пола. У поређењу са подацима из пописа из 2002. године 

број становника на територији града Чачка је смањен и то већим делом у сеоским насељима, те су 

демографски трендови посебно у руралним подручјима све неповољнији. Територија града Чачка захвата 

простор од 636 км2. Становништво је pacпopeђенo у 58 насeљa. Густина насељености опада у свим сеоским 

насељима изузев приградским, а варијације међу њима условљене су природно-географским, демографским и 

економским чиниоцима. Разлике у броју и кретању становништва условиле су вeћy концентрацију 

становништва у граду, а мању концентрацију становништва у сеоском подручју. У посматраном периоду од 2002. 

године до 2011. године постоји тенденција опадања природног прираштаја становника, што је такође више 

изражено у сеоској средини. Биолошка репродукција становништва на сеоском подручју дошла је у фазу 
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опадања због одласка младих у град, због чега је сеоско подручје захватила депопулација. Процес 

депопулације на територији града Чачка јавља се као резултат природног прираштаја, исељавања млађег 

становништва (посебно са сеоског подручја) и високог индекса старења на сеоском подручју. Према 

подацима из последњег пописа становништва на подручју града Чачка број становника у руралним 

подручјима је 42.006 или 36,50% у укупном становништву. Миграциона кретања, нарочито после 1945. 

године, била су јако изражена, а насељавање територије града Чачка је вршено становништвом из пасивних 

крајева и даље околине. Према подацима из пописа становништва, до 1991. године усељавање је вршено 

трајно, уз варирање броја усељених становника. У структури усељених лица доминантну улогу имале су 

жене чије jе усељавање уследило збoг запослења или удаје, што је имало за последицу смањен број бракова 

на сеоском подручју. Од 1991. године због познатих друштвено политичких промена повећава се број 

усељених лица било да се задржавају привремено или трајно. Старосна структура становништва града Чачка, 

по наведеним старосним групама у 2002. и 2011. години дата је у табели 1. Од 2002. године до 2011. године, 

6poj становника на територији града Чачка се смањио за 1735 становннка. Једна од кључних демографских 

карактеристика града Чачка је и све неповољнија старосна структура. Промена старосне структуре у периоду 

2002—2011. године, yкaзyjy на наставак процеса пада учешћа младих, yз истовремено повећање удела старих 

лица. Образовна структура становништва може се сагледати кроз два основна показатеља садржана у 

писмености и школској спреми. Према попису из 2002. године, за становништво  старо  15  и више  година, од   укупно 

99.333 становника без школске спреме је 4.116 становника, непотпуно основно образовање има 14.488 становника, 

основно образовање има 22.856 становника, средње образовање има 4.6547 становника, више образовање 

4.448 становника, високо образовање има 5.908 становника и непозната је образовна структура за 970 становника. 

Према попису из 2011. године, за становништво старо 15 и више година, од укупно 99.132 становиика без 

школске спреме је 1.829 становника, непотпуно основно образовање има 9.609 становника, основно образовање 

има 19.143 становника, средње образовање има 53.543 становника, више образовање 5.437 становника, високо 

образовање има 9.386 становника и непозната је образовна структура за 185 становника. Ако се направи поређење 

са подацима из последња два пописа становништва може се закључити да се смањује број неписмених лица, чему 

је допринело обавезно основно образовање. У образовној структури најзаступљенија су лицa са средњом 

стручном спремом. Раст удела лица са завршеним средњошколским образовањем одвијао се на рачун смањења 

удела учешћа лица са нижим образовањем. Међутим сеоско становништво се одликује скромним знањем што је 

један од фактора ниског предузетничког потенцијала руралних становника. Последњих деценија на територији 

града Чачка, као и већини општина у Србији, присутно је смањење броја пољопривредног становништва. Томе 

су допринеле промене у структури делатности на подручју општине. Повећање броја запослених у секундарним 

делатностима извршено је преливањем радне снаге из примарних делатности, што се негативно одразило на 

рурални простор. Исељавање младог - радно способног становништва из сеоских насеља довело је до неповољне 

старосне структуре укупног пољопривредног становништва и старења снаге у пољопривреди. 

Табела 1. Старосна структура становништва ЈЛС – Града Чачка 

Године 2002 % 2011 % 

0-19 25.832 22,07 22.477 19,49 

20-39 30.456 26,01 29.913 25,94 

40-59 33.556 28,66 34.141 29,60 

60 и више 26.657 22,77 28.806 24,97 

непознато 371 0,49   

Укупно: 117.072 100,00 ll5.337 100,00 

Диверзификација руралне економије: Стање руралне економије мoгyћe је посматрати па основу 

посматрања различитих аспеката тржишта рада и прихода сеоских домаћинстава. Кретање основних 

индикатора тржишта рада (стопе незапослеиости, запослености и активности) показује  да посматрано на 

републичком нивоу нема значајнијих разлика током последње деценије на релацији урбано, односно рурално. 

Рурална популација радног узраста има више стопе активности и запослености, јер руралне средине пружају 

вeћy могућност запошљавања од ниже образованих лица. Структура запослености сеоског становништва по 

секторима динамично се мењала током последњих година. Запосленост у пољопривреди има и дaљe високо 

место у поређењу са другим секторима и кpeћe се у интервалу 43-50%. Тек сваки четврти односно пети 

становник сеоских насеља ради у индустрији, и све их је мање. С друге стране, сеоско становништво све је више 

запослено  у терцијарном  сектору где постоји вeћa стабилност у делатностима овог сектора, али где постоји и 
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раст запослених (сектор jавне администрације, образовања и комуналних ycлyгa). Приходи сеоских 

домаћинстава највећим делом (35-42%) потичу од прихода из радног односа (редовног и додатног), а одмах 

потом следи yчeшћe пензија (око 30% у 2012. години). Из тога се може извести закључак да су приходи који 

се остварују од пољопривреде ниски у односу на зараде из других сектора, што је јасан индикатор ниске 

продуктивности сектора. Приходи сеоских домаћинстава у великој мери потичу из радног односа и учешћа 

пензија. Родне неједнакости у домену економске партиципације су веома изражене мeђy руралном популацијом. 

Међу женама је мање учешће активних лица, мање запослених и мање оних које раде ван пољопривреде, него 

међу мушкарцима. Поред жена, млади на селу се такође суочавају са великим ризицима од искључености са 

тржишта рада. Важан приоритет за рурални развој јесте обнова и развој руралне инфраструктуре (путева, 

водоснабдевање, канализација, електрична енергија, информационе и телекомуникационе ycлугe итд.). 

Пољопривреда као примарна делатност није у довољној мери успела да искористи пocтojeћe привредне 

потенцијале за организацију производње. Природне услове нису увек правили одређени друштвено 

економски чиниоци, а пре свега сигурност у пласману готових производа. Стварање стимулативног 

амбијента од стране државе за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у руралним подручјима 

доприноси диверзификацији руралне економије и задржавању младих љљуди на селу у пољопривреди и 

непољопривредним занимањима. Програми које је мoгyћe реализовати у руралним подручјима треба да 

подстичу младе људе да живе и раде на сеоском подручју ради чега је потребно створити стимулативни 

амбијент за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у руралним подручјима (пореске олакшице, 

субвенције, кредити под повољним условима и друго). Поред конвенционалне пољопривреде, снажан допринос 

развоју руралних подручја може дати органска пољопривреда, те је потребно у наредном периоду стварањем 

стимулативног амбијента инвестирати у ову област и подстицати производњу специфичних производа и генетски 

немодификованих производа. Обезбеђивању алтернативних извора прихода за ceocкa домаћинства, 

диверзификацији руралне економије, смањењу незапослености, оживљавању и развоју ceлa доприноси и развој 

руралног туризма. Развој руралног туризма је један од економских, друштвених и еколошких приоритета за 

руралну област подручја града Чачка. Рурални туризам је на подручју града Чачка тек почео да се развија иако 

постоје завидни туристички потенцијали као што су: природно, културно-историјско наслеђе, гастрономија, 

манифестације, гостољубивост становништва и сл. Сеоски туризам интегрише туризам, пољопривреду и друге 

секторе привреде те је неопходно улагање у руралну и туристичку инфраструктуру, изградњу смештајних 

капацитета, спровођење едукације кадрова у руралном туризму, промовисање ceocкor туризма, организовање 

манифестација, уз продају специфичних производа конкретног подручја (храна, пиће, сувенири итд.), 

прилагођавање туристичке понуде захтевима савремених туриста, подстицање жена које живе у руралним 

подручјима да се активније укључе у рурални туризам (стари занати и ручна радиност). Туризам је један од 

стратешких праваца развоја града Чачка. Подручје града Чачка са Овчарсхо-Кабларском клисуром и бањама 

Горња Трепча, Овчар Бања и Слатинска Бања, богато је природним лепотама сеоског подручја и споменичким 

наслеђем. Туристичка понуда Чачанског кpaja је хетерогена захваљујући раэличитим видовима туризма који су 

развијени на овом подручју. Заступљени су здравствени, верски, транзитни и ловни туризам. Археолошке 

туристичке вредности потичу из праисторијског и римског доба: Илирске кнежевске хумке у Атеници, Римске 

терме у Чачку, Градина на планини Јелици, средњевековни споменици на територији града Чачка итд. На 

сеоском подручју традиционално се организују културно-забавне манифестације. Сабор фрулаша Србије  у 

Прислоници, који се одржава од 1988. године. Манифестација има за циљ неговање изворне народне културе, 

обичаја  и музичке традиције које су у новије време употпуњене и осмишљеним садржајима из народне 

радиности, а своје радове излажу плетиље, везиље, ткаље и домаћице. “Купусијада” у Мрчајевцима је 

манифестација припремања купуса у земљаном лонцу oбoгaћeнa културно-уметничким садржајима и излагање 

ручних радова, пољопривредних производа и опреме.”Плодови Западног поморавља” у Заблаћу је такође постала 

традиционална манифестација којом се приступило организовању привредне изложбе, пољопривредне берзе, 

такмичењу у припремању јела, а што је пpoпpaћeнo и културно-уметничким програмом. Постало је 

традиционално и окупљање у Миоковцима на манифестацији ”Дани миоковачке кајсије”, а поред наведених, 

одржавају се и „Шумадијска краљица“ у Горњој Трепчи, „Ивандањски котлић“ у Доњој Tpeпчи и “Пасуљијада“ 

у Љyбићy. Кроз туристичку понуду и поменуте манифестације тежи се и афирмацији старих заната. 

Рурална инфраструктура: Водоснабдевање руралних области града Чачка, обавља се преко JKП „Водовод“ 

и JKП „Моравац“. Укупна дужина мреже водоснабдевања преко JKП „Водовод“ је 418,5 км а у руралном делу 

jе око 200 км и на њој се нaлaзи 4.375 прикључака. Укупна дужина мреже водоснабдевања преко JKП 

“Моравац“ је око 280 км, и на њој се налази 2.637 прикључака. Поштански caoбpaћaj; Од 15 јединица 

поштанске мреже 9 се налази у насељима која припадају руралном подручју и не планира се отварање нових 

корпоративних пошта. Број становника који се опслужују сваког радног дана је 21.809, број становника који 

се опслужују најмање два пута недељно је 32.567, а број сеоског становништва које се опслужују најмаље 
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једном недељно је 11.013. Мобилна телефонија и интернет; Услуге мобилне телефоније и мобилног интернета 

пружају три компаније: „Телеком” Србија, „ВИП” и „Теленор”. Када је у питању „Телеком”, на руралном 

подручју града Чачка изграђени су, планирани или је градња у току ИПАН и МИПАН ypeђаји чија је 

максимална дужина претплатничке петље за око 60-80% корисника испод 1100 метара, што омогућава такође 

примену ВДСЛ технологије. У руралним подручјима изграђене су и бежичне приступне мреже у ЦДМА и 

ЦЛЛ технологији. На целом подручју града Чаччка је укупно инсталисан капацитет од око 73.000 

телефонских прикључака и од око 21.000 интернет портова. Саобраћајна инфраструктура; Путна 

инфраструктура је укупне дужине од 1.200 км до 1.300 км, од чега су око 700 км некатегорисани путеви, око 250 

км атарски путеви и око 350 км локални путеви. Социјална инфраструктура; На руралном подручју града 

Чачка има 40 месних заједница које имају своје просторије и у њима 29 месних канцеларија са просторијама, 10 

основних школа, 20 цркава и 9 манастира, 15 амбуланти са сталним и повременим медицинским особљем, 26 

домова културе (3 нису у функцији), 4 библиотеке, 6 вртића и 3 предшколске установе при школи, две станице 

Муп-а, 43 производна објекта, 9 поштанских објеката, једна банка, 10 ветеринарских амбуланти, једна 

аутобуска станица и 8 железничких станица, две зелене и једна сточна пијаца, 116 гpoбаља, 6 

земљорадничких задруга (две нису у функцији), два природна лечилишта, 6 бензинских пумпи, 25 објеката 

за спорт и рекреацију, један хиподром, један аеродром. 

Показатељи развоја пољопривреде 

Пољопривредно земљиште: Површина расположивог пољопривредног земљишта на територији 

града Чачка износи 44.205 xа. За пољопривредну производњу користи се 29.380 ха. Карактеристика 

пољопривредног земљишта на подручју града Чачка је постојање великог броја малих парцела које су и 

расцепкане. Просечно коришћено пољопривредно земљиште по пољопривредном газдинству износи 2,81 хектар. 

Земљишта прве зоне имају највеће производне способности. Овде се ради, углавном, о дубоким и богатим 

земљиштима, која су погодна за разноврсну и рентабилну биљну производњу. Од важнијих типова земљишта 

који се cpeћy у овој зони најзаступљеније су смонице (вертисоли), затим алувијална земљишта (флувисоли) и 

псеудоглеј, а само на малим површинама (испод планине Јелица у селу Јежевица) је гајњача (еутрични 

камбисол). Земљишта друге зоне имају задовољавајућа производна својства, али доста слабија у односу на 

прву, најчешће због две гpyпe основних разлога: - деловања процеса ерозије, - мањих могућности за 

наводњавање. Овде се ради, углавном, о различитим подтиповима смонице. На релативно малим 

површинама заступљене су и деградиране гајњаче и псеудоглеј. У тpeћoj зони подручја, односно обода чачанске 

котлине заступљена су углавном недовољно развијена и плитка земљишта, различите типске припадности. 

Земљишта ове зоне су у великој мери изложена разноврсним процесима ерозије, као и другим облицима 

деградације. Према категоријама пољопривредног земљишта заступљене су: оранице и баште 16.056 ха, 

ливаде и пашњаци 8.685 ха, воћњаци 4.168 ха, виногради 26 ха, расадници 25 ха, окућнице и остало 26 ха. На 

територији града Чачка наводњава се 2.900 ха од чега су 2.374 ха оранице и баште, 502 ха воћњаци, 1 ха 

виногради, 18 ха ливаде и пашњаци и 5 ха остали засади. Површине државног пољопривредног земљишта 

које се могу дати у закљуп на територији града Чачка износе 255.86,17 хектара од чега је под закљупом 64.85 

хектара а 76.59,67 хектара је дато на бесплатно коришћење Институту за воћарство. Пољопривредно земљиште 

дато у закљуп користи се за производњу ратарског и крмног биља. 

Вишегодишњи засади: Чачак је смештен у западно-моравској котлини са брдско-планинским залеђем. 

До 700 м.н.в. клима jе блага умерено-континентална, а преко ове висине субпланинска. Лета су умерено 

топла, зиме умерено хладне а јесени топлије од пpoлeћa. Средња годишња температура је 10,47°C. Годишња 

количина падавина износи 669 mm и највише се излучује у облику кише, највише у мају (88,6mm) а најмање 

у фебруару и марту (40mm). Снег се јавља обично у јануару и фебруару и максималне је висине 70cm у 

трајању од 27 дана. Град се у просеку јавља 12 дана у току године а магла 25 дана (највише у октобру, 4,6 дана). 

Влажност ваздуха је умерена, просечно 80, 7%. Сунчаних сати у току године је 2000, највише у јулу и августу, 

најмање у децембру и јануару. Ветрови су најчешће северни, просечне брзине 1,3 m/s и северозападни брзине 

4,1 m/s и не утичу битније на временске прилике. Педолошки састав на територији града је веома 

разноврстан. Највише су заступљена алувијална земљишта, смонице (доста еродираие смонице), гајњаче и 

параподзоли. Према подацима пописа пољопривреде из 2012, године воћњаци се у чачанском крају простиру на 

4178 хектара. Највише гајена воћна врста у чачанском крају је шљива са око 690.000 стабала (1.956 хектара). 

Мало иза шљиве је јабука са око 656.000 стабала (831 хектар). На трећем месту је: крушка са 205.000 стабала 

(287 хектара), на четвртом кајсија са око 187.000 стабала (549 хектара), док је број стабала трешње (126 

хектара), брескве (59 хектара) и вишње (57 ха) мали и кpeћe се од 25-50.000 стабала, док су opax (106 ха), 

дуња (око 25 хектара) и лешник (18 ха) најмање гајени, јагода, малина, купина се гаји на око 164 хектара. 

Чачански крај поседује велики потенцијал по питаіьу воћарских сировина и стога се може констатовати да је 

чачански крај воћарски крај. Реални и оствариви годишњи приноси су око 30.000 тона плодова шљиве, 12.000 
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тона плодова јабуке, 7.000 тона плодова кајсије, 3.000 тона плодова крушке, 1.000 тона плодова брескве, 1.000 

тона плодова трешње и око 500 тона плодова вишње. Производња кајсије у чачанском кpajy представљља 17% 

производње кајсије у Србији, шљиве, јабуке и крушке 4-6%. Јасно су издиференцирани локалитети за гајење 

одређених воћарских култура, што представљља први корак ка рејонизацији. Полазећи од податка да се сваки 

шести килограм кајсије у Србији произведе у уском подручју на северозападу Чачка, може се размишљати о 

озбиљнијем ангажовању на формирању препознатљивог бренда. Велики проблем представља уситњеност 

поседа и екстензивна производња (са изузетком јабуке и кајсије). Укупна површина под воћњацима је 4.168 ха 

од чега су плантажни 2.727 ха. Производња је сконцентрисана у брежуљкасто-брдском крају ( н.в. 300 - 600 м ), 

па је један од главних проблема интензивирања воћарске производње недостатак воде за наводњавање. Такође 

постоји и велики проблем са честом појавом града на овим теренима. 

Сточни фонд: Повољни услови за гајење крупне стоке су у долинама, а брдско-планински предели су 

погодни за развој овчарства и козарства. Остали видови производње (свињарство, живинарство, тов јунади) 

заступљени су у мањем обиму. Због негативних промена у пољопривреди и сточарству које су се десиле у 

протеклом периоду (пад куповне моћи, смањење домаћег и губитак иностраног тржишта), породична 

газдинства остала су релативно неразвијена, тржишно недовољно усмерена, са традиционалним 

технологијама. Савремени робни произвођачи се јављају у малом броју и њихов развој је доста успорен. Сточни 

фонд Града Чачка по подацима из пописа пољопривреде из 2012. године чини 13.796 говеда, 39.430 свиња, 

30.172 оваца, 2667 коза, 225.839 кокошака, 4.436 остале живине, 407 коња  и 8.773 кошница пчела. Сточарска 

производња се наслања на производњу пшенице, кукуруза, луцерке, детелине и испаше на ливадама и 

пашњацима. Сточарска производња у односу на пpaтeћy производњу сточне хране је самодовољна само у 

погледу кабасте хране (луцерка, детелина), док jе у погледу потрошње житарица у добром делу зависна од 

производње у другим крајевима. Неискоришћени потенцијал за развој  овчарства  и козарства  лежи  у 

великом  делу  због некоришћења   пашњачких површина у вишим пределима. Сточарство уназад пар година 

се постепено опоравља, модернизује и повећава квалитет. Виши степен раста је присутан у производњи 

млека, у односу на друге видове производње. На подручју града преовлађyje гајење домаћег шареног говечета 

у типу сименталца са око 80%, говеда холштајн pace су 18%, а примитивне pace и мелези са 2%. Проиэводне 

способности грла су различите. Просечна количина млека у лактацији по крави је код холштајн фризијске 

pace 6.476 кг, а код сименталске pace 4.753 кг. У производњи млека, мали бpoj фармера остварује високу 

производњу по грлу, док већина газдинстава задовољава erзистенцијалне потребе породице овом 

производњом. Стандардним товом говеда (400—600 кг) бави се мали број газдинстава. У већини случajева, 

пољопривредна домаћинства продају телад масе 150-200 кг. На територији града Чачка нема великих газдинстава 

специјализованих за овчарство и козарство. Нajвeћa стада имају око 150-180 оваца. Целокупни систем 

производње заснива се на традиционалном узгоју. У овчарству преовлађују мелези праменке и сјеничког coja, 

који су заступљени са 80%, а 10 % је винтемберг. Интензивно свињарство и живинарство су развијени у 

деловима у којима постоји обимна производња житарица, првенствено кукуруза. Према подацима из пописа 

пољопривреде из 2012. године узгојем свиња се бави 5.806 пољопривредних газдинстава. Број гаэдинстава 

са савременим свињарским и живинарским фармама је мали. Нajвeћa живинарска газдинства имају јата са 

преко 500 грла живине и таквих је пет , док шест газдинстава има од 1000 до 3.000 грла живине. Производња 

jaja и бројлера заснива се на хибридима лаког и тешког типа. Производња живинског меса високо је зависна од 

увоза хибрида, протеинске хране, адитива и лекова. Производи се углавном пласирају на локалним пијацама, 

кланицама и месарама. Најзаступљеније pace свиња су шведски ландрас и велики јоркшир. У мањем броју 

присутни су холандски, немачки и белгијски ландрас као и дурок и пјетрен. Тренд раста броја кошница у 

периоду од 2002. до 2012. године је значајан и карактеристичан је за шири регион, па чак и за национални 

ниво. Величина производње, али пре свега квалитет су конкурентни и на ширем тржишту па је у 2013. години 

произведено око 90 тона меда. Добро организовани произвођачи који су у удружењу које са чланством ради на 

прихватању добре пчеларске праксе, доприносе да се мед стандардизује и пласира и кроз вeћe извознике и 

дистрибутере. У пчеларењу су заступљена оба система и стационарни и селидбени, а највише је заступљена 

багремова паша. Просечан принос меда по кошници кpeћe се око 15 кг по кошници годишње. По попису 

пољопривреде, 2012. године на територији града Чачка се налази 8.773 пчелињих друштава. Висока 

незапосленост становништва и ниска почетна улагања потребна за бављење пчеларством главни су разлози за 

раст броја пчелињих друштава. 

Механизација, опрема и објекти: Пољопривредна механизација на пољопривредним газдинствима је застарела 

и утиче на смањену продуктивност пољопривредне производње. Средња и мала газдинства су опремљена 

половном механизацијом, која је технолошки превазиђенa на газдинствима земаља са развијеном 

пољопривредом. По статистичким подацима 95% трактора је старије од 10 година, а исто је стање и код 
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комбајна: Пољопривредници већином користе технички мање захватне машине са релативно већом потрошњом 

горива и губицима при руковању (већим растуром при жетви) што додатно утиче на раст производних трошкова. 

Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на територији града има 5.295 трактора, 387 комбајна 

и 19.348 прикључних машина. Заменом пocтoјeћe механизације може се повећати принос по јединици површине 

у односу на резултате који се данас остварују у пољопривредној производњи. Уз подстицајна средства града 

Чачка од 2015. до 2020. године купљено је око 80 нових трактора и преко 800 различитих прикључних машина. 

Овај број знатно је већи када би се томе придодали трактори и прикључне машине купљене уз  подстицајна  

средства  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Опремљеност објеката за смештај стоке 

је неуједначен и зависи од степена специјализације и величине стада. Мали број пољопривредних газдинстава 

су током последње деценије имала значајне инвестиције у унапређењу стандарда, изградњу и проширење 

постојећих капацитета. Ови објекти су технички добро опремљени и испуњавају захтеве предвиђене 

стандардима о добробити животиња. И поред тога, управљање стајњаком и његово складиштење остаје један од 

кључних проблема са којим се суочава већина газдинстава. Опремљеност пољопривредних газдинстава 

објектима за складиштење репроматеријала и финализацију пољопривредних производа је неадекватна. Углавном 

се користе постојећи економски објекти и помоћни објекти на газдинству. Према резултатима пописа 

пољопривреде из 2012. године на територији града има 2837 пољопривредних објеката за смештај 

пољопривредних машина и опреме, 6.442 објекта за смештај пољопривредних производа на газдинству, 81 

хладњача, 17 стакленика и 1.641 пластеник. 

Радна снага: Према резултатима пописа становништва 2011. године сеоско становништво у Србији је у 

периоду 2002-2011. године смањено за 311.139 становника (10,9%), и по први пут опало на ниво испод 3 милиона 

лица, те данас чини 40,6% укупног становништва Србије. Укупан број становника на подручју града Чачка је 

115.337 према резултатима пописа становништва 20 ll. године, од чега 73.000, односно 63% чини градско 

становништво, а 42.000 је сеоско становништво, односно 36 % укупног бpoja становника на подручју града. 

Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на подрују града Чачка укупан број регистрованих 

пољопривредних газдинстава је 10.437. Највећи број пољопривредних газдинстава 6.871, односно 66,8% има 

једног до два члана газдинства који су радно активни и стално запослени на газдинству. Пољопривредна 

газдинства 3.045, односно 29% су са три до четири члана који су радно активни и стално запослени на 

газдинству. Са пет до шест чланова који су радно активни и стално запослени на газдинству је 479 

пољопривредних газдинстава, односно 4,5%. Четрдесет два пољопривредна газдинства, односно 0,4% су са 

ceдaм или више лица који су радно активни и стално запослени на газдинству. Сезонска радна снага; Према 

резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на подручју прада Чaчкa укупан број ангажоване  сезонске 

радне снаге је 4.179. Укупан број чланова газдинства и стално запослених на газдинству оствари 10. 140 ГРЈ 

од чега 11.086 чланова и стално запослених оствари мање од 25 % укупне ГРЈ, а 4.142 запослена члана 

газдинства и запослених на газдииству оствари 100% ГРЈ, односно 1 7%. То значи да 4.142 ради 225 радна 

дaнa, а 11.086 ради 56 радних дана у години, Од 24.380 који се баве пољопривредом 4.142 (17%) је 100% 

ангажовано на пољопривреди и они имају 41 % укупну ГРЈ,  20.238 је ангажовано 83 % и имају 59% ГРЈ. Просечна 

старост чланова и стално запослених на газдинству је од 53-55 година. 

 

Табела  1. Газдинства  према  броју чланова  и стално запослених  на газдинству 

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

Чачак 10.437 6.871 3.045 479 42 

Структура пољoпpивpeдниx газдинстава: Према подацима из пописа пољопривреде из 2012. године, 

укупан број пољопривредних газдинстава на подручју града Чачка је 10.437, а 10.386 пољопривредних 

газдинстава (99%) користи земљиште укупне површине од 29.380 ха, што је у просеку 2,8 ха. Без коришћења 

пољопривредног земљишта је 51 газдинство: Пољопривредна газдинства 3.045 односно 29% имају мање од 1 Ха 

пољопривредмог земљишта (то су газдинства са 3-4 члана који су радно активни и стално запослени на 

газдинству) 3.045 пољопривредних газдинстава користи укупно 1867 ха пољопривредног земљишта, 

односно једно пољопривредно газдинство користи у просеку 0.61 ха пољопривредног земљишта. Број 

пољопривредних газдинстава која имају 1,50 ха пољопривредног земљишта је 2.652 односно 25%. 

Пољопривредна газдинства 3.138 односно њих 30% користи укупну површину пољопривредног земљишта 

10.659 ха што би по газдинству износило око 3,2 ха пољопривредног земљишта. Број пољопривредних 

газдинстава која имају 6,80 ха пољопривредног земљишта jе 1 . 093 односно 10%. Пољопривредна газдинства 

246 односно 2,4 % користи укупну површину пољопривредног земљишта 3.235 ха штo би по једном 

пољопривредном газдинству износило 13,15 xа пољопривредног земљишта. Двадесет два пољопривредна 
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газдинства односно њих 0,2% користи укупну површину пољопривредног земљишта од 555 ха, што у просеку 

по газдинству износи 25 ха пољопривредног земљишта. Шест пољопривредних газдинстава односно њих 0,05% 

укупно користе 216 ха површине пољопривредног земљишта што по газдинству износи око 36 ха. Два 

пољопривредна газдинства односно њих 0,02% укупно користе 159 ха површине пољопривредног земљишта 

што по газдинству износи 79.5 ха. Број пољопривредних газдинстава на подручју града Чачка је 10.437, а укупна 

површина коришћеног пољопривредног земљишта је 29.380 ха што произилази да просечно коришћена површина 

пољопривредног земљишта по једном газдинству 2.8 ха. Газдинства према бpojy условних грла; Број 

пољопривредних газдинства која се баве сточарством на подручју града Чачка по попису пољопривреде из 

2012. године је 7.916, а укупан број условних грла је 25.446. Говедарство; Према подацима из пописа 

пољопривреде из 2012. године број пољопривредних газдинстава који поседује условна грла на подручју 

града Чачка износи 7. 916, то би значило да од укупног броја регистрованих пољопривредних газдинстава 

(10.437) 75% пољопривредних газдинстава поседује условна грла. Од укупног броја условних грла на 

подручју града (25.446) број условних rpлa по једном регистрованом пољопривредном газдинству је 3,21. Према 

подацима из пописа пољопривреде из 2012. године, мање од 1% регистрованих пољопривредних газдинстава 

има преко 10 грла говеда у свом газдинству. Свињарство; Према подацима из пописа пољопривреде из 2012. 

године, мање од 1% регистрованих пољопривредних газдинстава има преко 130 грла свиња у свом 

газдинству. На подручју гpaда Чачка налази се мање од 1, 0 % ПГ која имају више од 10 условних грла говеда 

или 10 грла свиња, из чега се може закључити да се ради о екстезивној производњи, односно производњи за 

сопствене потребе, а не за тржиште. Структура радне снаге, запослености и прихода чланова пољопривредних 

газдинстава постају све разноврснијн, ycлед чега традиционална подела на пољопривредна, мешовита и 

непољопривредна газдинства не даје довољно елемената за анализ у низа карактеристика економије газдинства 

и руралне економије. Типологије пољопривредних газдинстава и њихове радне cнaгe морају узимати у обзир 

стварну расподелу укупног фонда радне снаге на газдинству, обим послова и величину производње, структуру 

прихода којима газдинства располажу и друге фактope који утичу на профилисање различитих модела 

пољопривредних газдинстава. Комплексност мерења наведених показатеља условљена је специфичностима 

рада у пољопривреди и на газдинству, као што су: • пољопривредна производња почива на породичним 

газдинствима, где чланови газдинства имају неравномерно ангажовање у пољопривредним активностима 

током године, рачунајући чак и стално запослене на газдинству; • многим пољопривредницима (власницима 

газдинстава, њиховим члановима као и сезонским и сталним радницима на газдинству) пољопривреда је повремена 

активност, поред које имају друге више или мање важне изворе прихода; • пољопривреду одликује постојање 

сезонских радних врхова, где велики број радника може бити ангажован за релативно кратко време; Према 

резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на подручју града Чачка доминирају газдинства која имају 

1-2 члaнa, који су радно активни и стално запослени, као и газдинства која у просеку имају мање од 5 ха 

површине пољопривредног земљишта. С друге стране су газдинства која имају више од 3 члана који су радно 

активни и стално запослени (33%) и који имају више од 5 ха површине пољопривредног земљишта. 

 

Табела 2. Газдинства према броју условних гpлa 

ПГ Укупно условних грла < 4 УГ 5-9 10-14 15-19 20-49 50-99 100-499 

7.916 25.446 8.966 1.095 205 75 78 14 4 

Производња пољопривредних производа: Укупна површина пољопривредног земљишта на подрују града 

Чачка је 29.380 ха, а укупна површина обрадивог пољопривредног земљишта је 20.233 ха. Према подацима 

пописа пољопривреде из 2О12. године на подручју града Чачка биљна производња се одвија на 16.055 ха. • 9.584 

ха се налази под производњом жита што у % износи око 59 % ; • 1.465 ха налази под производњом кромпира 

што у % износи 9 % ; • на површини од 941 ха гаји се остало поврће што у % износи 5,58%; • на површини од 

3.839 ха гаји се крмно биље што у % износи 23 %, • на површини од 226 ха, заступљене су махунарке, 

индустријско биље, цвеће и остали усеви што у % износи 1,40 %. Производња код вишегодишње биљне 

производње одвија се на површини од 4.178 ха, • 831 ха се налази под производњом јабуке што у % износи око 

19,93 %; • 287 ха се налази под производњом крушке што у % извоси око 6,9 %; • 59 ха се налази под производњом 

брескве што у % износи око 1,41 % • 549 ха се налази под производњом кајсије што у % износи око 13,2 %; • 57 

ха се налази под производњом вишње штo у % износи око 1,4%; • 1.956 ха се налази под производњом шљиве 

што у % износи око 47 %; • 106 ха се налaзи под производњом opaxa што у % износи око 2,54 % • 18 ха се 

налази под производњом лешника што у % износи око 0,43% • 87 ха се налази под производњом малина што у 

% износи око 2,08% • 32 ха се налази под производњом купина што у % износи око 0,76% • остало вoћe се 

налази под површином од 196 ха што у % износи 4,44% Сточарска производња; Према попису пољопривреде 
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из 2012. године на подручју града Чачка укупан број пољопривредних газдинстава (7.916) који се баве узгојем 

говеда, свиња оваца и коза и стоке на испаши је: 13796 говеда, од тога 6658 крава, 39430 свиња, од тога 6077 

крмача, 30172 оваца, од чега за приплод 22363 и 2667 коза. Укупан број ПГ који се баве говедарством као 

граном сточарства на подручју града Чачка је 3.384 при чему према броју говеда и величини стада имамо 

следећу поделу: 1933 домаћинства са 1-2 грла (укупно 2837 грла), 1217 домаћинстава  са 3-9 грла  (укупно  

5480 грла),  158  домаћинстава  са  10-19  грла (укупно  2054) 37 домаћинстава са 20-29 грла (укупно 876 

грла), 16 домаћинстава са 30-49 грла (укупно 590 грла) и 17 домаћинстава са 50-99 грла (укупно 1155 грла). 

Укупан број ПГ који се баве овчарством као граном сточарства на подручју је 3.400 при чему према броју 

оваца и величине стада имамо следећу поделу: Укупан број ПГ који се баве свињарством као граном 

сточарства на подручју града Чачка је 5.806 при чему према броју свиња и величини стада имамо следећу 

поделу: На пoдpyчjy града Чачка, од укупног броја ПГ која се баве сточарством (7.916) говедарством се бави 

43% ПГ, од чега 3% ПГ имају више од 10 грла говеди. Из овога се може закључити да се не ради о интензивном 

говедарству него о производњи за сопствене потребе.  Од укупног броја говеда на подручју града Чачка 48% чине 

краве. Да се на подручју града Чачка, од укупног бpoja ПГ која се баве сточарством (7.916) овчарством се бави 

43% ПГ, од чега 25% ПГ имају више од 10 грла оваца. Из овога се може закључити да се не ради о 

интензивном овчарству него о производњи за сопстевене потребе. У овчарству на подручју града Чачка 74% чине 

овце за приплод. На подручју града Чачка, од укупног броја ПГ која се баве сточарством (7.916) свињарством се 

бави 73% ПГ, од чега 11% ПГ имају више од 10 грла свиња. Из овога се може закључити да се не ради о 

интензивном свињарству пего о производњи за сопствене потребе. Органска производња; Према Јединственој 

евиденцији Министарства пољопривреде и заштите животне средине о произвођачима укљученим у органску 

производњу на основу извештаја овлашћених контролних организација у 2013. години на подручју града постоји 

један произвођач органске пољопривреде који се бави биљном и сточарском производњом. Од биљне 

производње заступљена је производња малине, кукуруза, тритикале, пасуља, кромпира, луцерке, крушке, јабуке, 

ливадског биља. Од сточарске призводње овце и кокошке. 

Табела 1. Вишегодишња биљна производња 

Биљна структура Површина ха Просечан привос т/ха т 

Бресква 59 10 590 

Вишња 57 5 285 

Кајсија 549 10 5490 

Шљива 1956 12 23472 

Малина 87 10 870 

Купина 32 5 160 

Јабука 831 18 14958 

Крушка 287 12 3444 

Opax 106 15 1590 

Леска 18 2 36 

Остало воће 196   

Укупно 4178  50.895,00 

 

1-2 грла 3-9 грла 10-19 грла 20-49 грла 50-99 грла 100-199 грла 

ПГ овце ПГ овце ПГ овце ПГ овце ПГ овце ПГ овце 

302 550 2005 11.278 846 10.598 220 5.785 23 1.428 4 533 

 

Свињарство 

1-2 грла 3-9 грла 10-19 грла 20-49 грла 50-99 грла 100-199 грла 200-399 грла 

ПГ свиње ПГ свиње ПГ свиње ПF свиње ПГ свиње ПГ свиње ПГ свиње 

2.738 4.441 1817 7.951 834 11.216 353 9.768 46 2.982 13 1.732 5 1.340 
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Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника: На територији града Чачка активно функционише 

шест земљорадничких задруга. Две задруге су задруге основане по старом принципу и то 3.3. "Слатина" у 

Слатини која је основана 1898. године и чини је 18 задругара и 22 кооперанта и 3.3."Каблар" у Рошцима кoja 

је основана 1911. године и чини је 34 задругара и 15 коопераната. Остале двe задруге основане у новије време 

и то: 3.3. "Чачанска јабука" у Доњој Трепчи која је основана 2006. години и чине је 22 задругара и 3.3. 

"Заблаћанка" у Заблаћу која је основана 2008. године и чини је 27 задругара оснивача, 20 придружених 

чланова и 50 коопераната. У току 2016. и 2017. године, основане су још и 33 „Сточар 2017.” и 33 „Меденица“. 

Задругари и кооперанти се баве производњом пoвpћa и вoћa. Преко задруга повртари и воћари успевају да под 

повољнијим условима набављају репроматеријал, организују предавања, едукације, лакше долазе до 

стручних и саветодавних услуга. Задругари немају великих могућности да преко задруге пласирају своје 

производе из неколико разлога: тржиште малопродаје, посебно у великим потрошачким центрима, је у великој 

мери монополизовано, трошкови уласка у трговинске ланце су високи, присуство накупаца (тзв. сиве екононије ) 

омогућава брзу наплату за предату робу, због чега су пољопривредници углавном окренути овом каналу 

пласмана. Међутим, присуство накупаца носи ризик нестабилне тражње, осцилаторних цена, одсуство 

правне заштите пољопривредника и сл. На територији града Чачка функционише осам пољопривредних 

гранских удружења, од тога четири удружења пчелара: „Друштво пчелара“ Чачак броји 125 чланова, 

Удружење пчелара „Градац” броји 7 чланова, Удружење пчелара „Матица” броји 4 члана и Удружење 

„Чачанска пчела“ броји 80 чланова. Удружење "Миоковачка кајсија" основали су 2009. године произвођачи 

кајсија из Миоковаца и чине га 40 чланова, Удружење вoћapa "Чачанска јабука" основано је 2005. године и 

чине га 22 члана. Удружење поседује сопствену УЛО хладњачу (контролисани услови) капацитета 1250 тона где 

чланови складиште своје производе (углавном јабуке) и продају их по доста повољнијој цени. Удружење 

повртара "Западна Морава" из Мрчајеваца основало j е 40 чланова из Мрчајеваца и других села са леве стране 

реке Западна Морава и основано је 2007. године, а удружење повртара Заблаће основано је 2006. године и 

окупља 20 пољопривредних произвођача. Преко удружења произвођачи: имају могућност набавке 

репроматеријала по повољнијим условима; удружење поседује колску вагу (услугу мерења производа чланови 

Удружења не плaћajy, док ову услугу за произвођаче који нису чланови удружења, удружење наплаћује и 

ови приходи служе за финансирање дела активности Удружења); организују предавања, едукације, путовања 

пољопривредника (nocете сајмовима, ycпешним пољопривредницима и регионима) и сл. Активности 

удружења финансирају сами произвођачи, а саветодавну и правну подршку обезбеђyje и град Чачак преко 

службе за пољопривреду и Центара за развој села у Заблаћу, Трбушанима и Мрчајевцима. 

Трансфер звања и информација: На подручју града Чачка активно функционище: две научне установе и то 
Институт за воћарство и Агрономски факултет и Пољопривредна саветодавна, стручна служба Чачак. У 
оквиру Градске управе за локални економски развој је служба за пољопривреду са Центрима за развој ceлa са 
канцеларијама у Мрчајевцима, Заблаћу и Трбушанима. Као један од циљева Центара за развој села је и 
успостављање комуникације између стручних и научних институција и примарних пољопривредних 
произвођача било организовањем стручних предавања или индивидуалних разговора. Током године а нарочито 
зимског периода организује се велики број предавања са најактуелнијим темама где су управо предавачи 
професори агрономског факултета, научни радници из Института за воћарство као и саветодавци ПCCC Чачак: 
ПCCC Чачак сваке године поставља огледне парцеле стрних жита и кукуруза где су заступљене најновије као и 
најзначајније сорте и хибриди стрних житa и кукуруза. Институт за воћарство сваке године организује "Дан 
отворених врата" за најзначајније воћне врсте где се произвођачи упознају са најновијим сортама и технологијама 
гајења, док Агрономски факултет организује "Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем" где се 
врши трансфер постигнутих достигнућа ка примарним пољопривредним произвођачима и прехрамбеној 
индустрији. Такође и компаније које послују на подручју ЈЛС, у сарадњи са узорним пољопривредним 
газдинствима, Синџента, Галеника-фитофармација, Соланум комерц, Агроуник, Арум организују огледна 
пoљa кромпира, купуса; црног лука где се представље најновије сорте, хибриди и правилна примена 
агротехнике и мера заштите од болести и штеточина, док се у воћним засадима представљља правилна 
примена агротехничких, помотехничких и мера заштите од болести и штеточина. Ове компаније сваке године 
организују и стручне посете пољопривредних произвођача фармерима земаља Европске уније где наши 
произвођачи имају прилику да виде примере добре произвођачке праксе коју добрим долом могу применити на 
својим производним површинама. Град Чачак је у 2011. и 2012. години реализовао пројекат "Развој система 
интегралне заштите пољопривредне производње од болести, штеточина и елементарних непогода" при чему 
је током трајања пројекта организовано дванаест предавања о интегралној производњи којима су 
присуствовали пољопривредних произвођача и купљено је осам аутоматских метеоролошких станица на 
којима су инсталирани софтвери за пpaћeњe и прогнозу појаве пламењаче кромпира и чађаве краставости јабуке. 
једна од активности на одрживости поменутог пројекта jе обавештавање пољопривредних произвођача о 
остварености услова за појаву и развој патогена пламењаче кромпира и чађаве краставости јабуке, најпогоднијем 
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времену за третирање кao и средствима за заштиту гајених култура од поменутих патогена. Овим програмом 
је обухваћено 200 пољопривредних произвођача. У буџету града Чачка сваке године се издвајају средства за 
едукације пољопривредних произвођача кроз стручна предавања, посете сајмовима у земљи и иностранству 
као и за посете напредним пољопривредним газдинствима као примерима добре праксе из области 
сточарства, воћарства и повртарства.  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ MEPA И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

Табела 1. Mepe директних плаћања 

 

Редни 
број 

 

Назив 
мере 

 

Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 

без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
јединици мере 

(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 

 
(нпр. 30%, 

50%, 

80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 
обавезе 

        

  
 

    

Табела 2. Mepe кредитне подршке 

 
Редни 
6poj 

 
Назив  
мере 

 
Шифра 

мере 

Планирани буџет за 
тeкyћy годину без 
пренетих обавеза 

(y РСД) 

Износ подстицаја 
по јединици 

мере (апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
 

кориснику (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални 
изпос 

подршке по 
кориснику (ако 
је дефинисан) 

(РСД) 

 
Пренете 
обавезе 

        

 УКУПНО     

 

Табела 3. Mepe руралног развоја 

 

   Редни 
   број    

  

 

 

Назив мере 

 

    Шифра    
    мере 

 
Планирани 

бyџeт за тeкyћy 
годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

 

     Пренете 
      обавезе 

1 
      Инвестиције у физичку имовину  

       пољопривредних газдинстава 
101 27.000.000,00 50 500.000,00 0,00 

2 Управљање ризицима 104       500.000,00 10 40.000,00 0,00 

3 Органска производња 201.3       500.000,00 70 500.000,00 0,00 

     4 
 

              Подршка младима  
        у руралним подручјима 

303 5.300.000,00 70 500.000,00 0,00 

 

 

 

    5 
 

Економске активности у циљу 

подизања конкурентности у смислу 
додавања вредности кроз прераду као 

и на увођење и сертификација 
система безбедности и квалитета 

хране, органских производа и 
производа са ознаком географског 

порекла на газдинствима 

 

 

 

304 

 

 

 

2.000.000,00 

 

 

 

50 

 

 

 

500 000, 00 

 

 

 

0,00 

 УКУПНО  35.000,000,00  
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Табела 4. Посебни подстицаји 

 

 
    Редни  
    број 

 

 

Назив мере 

 

 
І   Шифpa  

   мере 

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у 
РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици мере 
(апсолутни 

износ у РСД) 

   

      Износ 

 подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

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

 

 
 Пренете 
  обавезе 

 

 

1 

Подстицаји за 
промотивне 
активности у 

пољопривреди и 
руралном развоју 

 

 

   402 

 

 

400.000,00 

 

0,00 

 

 

100 

 

 

0,00 

 

    0,00 

 УKУПЋO  400.000,00   

 

Табела 5. Mepe које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера 

руралног развоја и посебних подстицаја 

 

 

 
   Редни  

   бpoj 

 

 

 

Назив мере 

 

 
   Шифра  
   мере 

 
Планирани   

  буџет за текућу 
годину без 
пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици мере 
(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

 подстицаја 

по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Маясимални 
износ подрпіке по 
кориснику (ако 
је дефинисан) 

(РСД) 

 

 
Пренете 
обавезе 

 

1 
Куповина обрадивог 

пољопривредног 
земљишта у циљу 

укрупњавања 
поседа 

 

601 

 

4.500.000, DO 

 

0,00 

 

50 

 

500.000, 00 

 

0,00 

 

2 
Набавка хране и 

ветеринарске услуге 
за остављену 
женску телад 

 

602 

 

4.500.000,00 
 

0,00 

 

50 
 

500.000,00 

 

0,00 

 

3 
Пoмoћ младим 

пољопривредницима 
— повећање 
обрадивих 
површина 

 

603 

 

1.000.000,00 
 

0,00 

 

80 
 

500. 000,00 

 

0,00 

 УКУПНО  10.000.000,00   

 

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

 

Буџет 
 

Вредност у РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 
пренетих обавеза) 

45.400.000, 00 

Планирана средства за директна плаћања 0,00 

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 

Планирана средства за подстицаје мepaмa руралног развоја 35.000.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 400.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 
10.000.000,00 

Пренете обавеэе 0,00 
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Циљна група и значај промене која се очекује  за  кориснике:  Потенцијални  корисници  мера 

подршке су регистрована пољопривредна газдинства са територије града Чачка (кoja имају и преко 50% 

обрадивог земљишта на територији града Чачка), са активним статусом у складу са Правилником  о 

упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, затим удружења и асоцијације 

пољопривредних произвођача. Реализација Програма, односно дефинисане  мере  допринеће:  • 

модернизацији производње и јачању производне конкурентности: • повећање продуктивности 

газдинства, • смањење производних трошкова; • пoвeћaњe броја младих носилаца  регистрованих РПГ-ова. • 

достизању националних и стандарда EУ на пољу: • заштите животне средине, здравља животиња и биљака, • 

добробити животиња, • повећању квалитета производа, хигијене и безбедности хpaнe; • побољшању 

конкурентности породичних пољопривредних газдинстава; • увођењу нових технологија и иновација, и 

отварање нових тpжишниx могућности; • пoбoљшaњy квалитета производа уз испуњавање националних и EУ 

стандарда у • области безбедности хране и заштите животне средине; • очувању производње традиционалних 

производа; • добијању производа вeћe додате вредности у циљу повећања доходка и побољшању одрживих 

услова за живот сеоског становништва. Пољопривредна политика и политика руралног развоја Републике 

Cpбиje обухвата низ мера и активности које предузимају надлежни органи у циљу обезбеђивања квалитетне и 

здравствено исправне хране, јачања конкурентности пољопривредних производа на тржишту, подизања 

нивоа животног стандарда пољопривредника, пружања подршке руралном развоју и заштити животне 

средине од негативпих утицаја пољопривредне производње. 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја: По усвајању Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Чачка за 2021. годину 

од стране Градског вeћa и Скупштине града, исти се објављује на званичном сајту Града Чачка. Информисање 

потенцијалних корисника о мерама Програма, врши се преко Службе за пољопривреду и Центра за развој села. 

Врши се путем организовања и одржавања трибина и предавања за локално сеоско становништво, путем 

локалних медија, дистрибуцијом штампаних обавештења преко сеоских месних канцеларија. Информисање 

потенцијалних корисника врши се и непосредним контактом у просторијама Центра за развој села у Заблаћу 

и Службе за пољопривреду и радом на терену. 

Мониторинг и евалуација: Служба за развој пољопривреде обавља послове на изради предлога Програма и 
реализацији мера након усвајања истог. Током периода реализације Програма, мониторинг и евалуацију врше 
запослени у оквиру Служба за развој пољопривреде са центрима за развој села сваки из своје области деловања. 
Такође, у процесу мониторинга и евалуације учествују и други органи и стручна тела Града: Градско вeћe — 
усвајање годишњег извештаја, Комисија за доделу подстицајних средстава у пољопривреди — врши контролу 
и процену успешности спроведених мера и одлучују о захтевима по појединим мерама, Управа за финансије 
- врши контролу документације и законску исправност поднетих захтева, у оквиру своје надлежности, као и 
комисије и друга радна тела која се формирају у периоду реализације самог Програма, а које углавном имају 
задатак процене потенцијалних корисника мера и контроле наменског коришћења одобрених средстава. На 
основу систематизованих података, Служба за пољопривреду са центрима за развој ceлa прати годишњу 
реализацију, остварене резултате и ефекте спроведених мера Програма и даје предлог о даљем спровођењу 
истих или увођењу нових мера подршке. 

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ MEPA 

2.1. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

2.1.1. Образложење: Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније инвестиције у 

модернизацију производње пољопривредних  газдинстава, кao и опрему, технологију и јачање производног ланца. Највећи 

део бу џ          етских средстава у 2021. години је управо намењен расту конкурентности. Mepa инвестиције у физичка средства 

пољопривредних газдинстава подржава пољопривредна газдинства у циљу унапређења процеса производње, продуктивности, 

конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинстава у складу са EУ стандардима, а све ради постизања вeћe 

економске ефикасности, вeћe оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости. Техничко-технолошка 

опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније инвестиције у модернизацију производње пољопривредних 

газдинстава, као и опрему, технологију и јачање производног ланца. У ситуацији када ионако скупи енергенти које 

пољопривредни произвођачи користе у сврху наводњавања (дизел и струја), константно поскупљују, и у време када се све 

више води рачуна о заштити животне средине, наводњавање  уз коришћење обновљивих извора енергије (соларна енергија), 

представљља правац у коме треба да се кpeћe савремена пољопривреда. Економични, еколошки, без већих трошкова 

одржавања, соларни системи за наводњавање идеални су за задовољење потреба за водом за наводњавање, 
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сточарство... Соларни систем за наводњавање састоји од једног или  више соларних панела, соларне пумпе (углавном 

центрифугална пумпа), акумулатора, електронских контрола или управљачког ypeђaja, а у неким случајевима и додатне 

батерије. Овакви соларни системи користе енергнју сунца, која се уз пoмoћ соларних панела претвара у електричну енергију 

а затим складишти у акумулаторе кojи се користе за активирање пумпи за наводњавање. Цeo систем мoryћe је повезати са 

даљинским управаљањем, чиме се функционалност соларног система подиже на још виши ниво употребе и корисности. 

Модернизација се огледа и у примени дронова за апликацију заштитних средстава итд. Преглед по секторима: Ceктop: 

Млеко Сектором доминирају мали произвођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. Општи проблем представљља 

низак ниво квалитета произве деног млека и низак ниво производње по крави, што дово ди до непрофит абилног пословањ 

а произвођач а. Више од 70 % породичних газдинстава држи до 3 музне краве што резултира ниским нивоом количине и 

квалитета млека. Више од 75%  сировог млека испорученог млекарама joш не испуњава стандарде EУ. Beћe фарме се 

суочавају са лошом технологијом у исхрани животиња, недостатком напредног генетског узгоја и лошим условима 

држања стоке. Такође, ведики проблем представљља правилан начин складиштења и правилна дистрибуција течног и 

чврстог стајњака. Побољшање начина складиштења и хлађења млека, као и развој производа са додатом вредношћу су 

начини на који се може побољшати конкурентност и квалитет производа. Сектор: Meco Сектор говедарства карактерише 

велики број релативно малих мешовитих фарми које производе млеко и месо. Број  газдинстава која  се    баве  узгојем    говеда  је  

3.389 док се свињарском производњом бави око 5.806 газдинстава са просечним бројем грла по газдинству од 7 грла. 

Овчарством се бави око 3.400 од укупног броја газдинстава и пpoсечан број грла на газдинствима је 7.  Пocтojeћe стање у сектору 

указује па пад сточарске производње. Сектором доминира велики број газдинстава са ниским интензитетом производње 

који желе да унапреде и побољшају квалитет сточарских производа, специјализују се у производњи меса са фокусом на 

гајење свиња, говеда, оваца и коза као и да побољшају продуктивност и конзистентност у производњи. Фарме које производе 

месо нису специјали зова не, не к ори с те пр авилн о пашњаке и квали тет к оришћ ен е ст оч не xpане није 

задовољавајyћи. Такође, неодговарајућа је технологија исхране као и услови смештаја животиња. Интервенције у 

оквиру ове мере ћe бити усмерене на подршку с ект opy како би се задовољили национални прописи и како би се 

приближили стандардима EУ у области добробити животиња и животне средине. Сектор: Boћe, грожђе и пoвpћe Иако 

ова газдинства карактерише специјализована производња, кључни проблем овог сектора је уситњеност поседа. Просечна 

површина земљишта по газдинству произвођача вoћa је 2-3 ха, а просечна површина под поврћем по газдинству је између 3-4 ха. 

Такође, високи трошкови производње и немогућност утицаја на цене у ланцу исхране доводе до ниског нивоа профита, а 

самим тим и до немогућности инвестирања у нове капаци тете. Ни зак степен образовања и стручне оспособљености 

ствара потешкоће када је реч о правилној употреби савремене опреме и коришћењу инпута, сортирању, паковању и 

сладиштењу, примени савремених метода за наводњавање,  штo  резултира проблемом у ланцу прераде вoћa, грожђа  и 

пoвpћa обзиром да  фабрике не добијају довољне количине високо квалитетних производа. Сектор: Остали усеви (житарице, 

уљарице, шећеpнa peпa). У структури биљне производње највише је заступљена ратарска производња, која чини више од 

половине вредности пољопривредне производње (просечно 53% у периоду 2 008-2012. године). Кретања на тржишту 

пољопривредних производа утицала су да се сетвена структура у последњих неколико година значајно измени. Површине 

под житима остале су релативно константне, али је у оквиру њиx дошло до пpoмeнe у правцу pастa удела кукуруза на 

рачун смањења површина под пшеницом у укупно засејаним површинама. Овом мером се постиже унапређење и 

модернизовање ратарске производње. Сектор: Пчеларство Пчеларство представљља малу, али изузетно атрактивну 

пољопривредну делатност, која последњих година почиње да се тржишно усмерава у правцу прихватања услова и стандарда EУ. 

Извозна цена  меда  је  изузетно повољна, а потражња је толика да Србија не може да је задовољи, такo да је неопходно наставити 

са подршком пчеларској производњи на територији града Чачка. Овом мером ћe се помоћи нашим пчеларима да обезбеде 

врхунски квалитет меда који је неопходан да би могли да постигну конкурентност неопходну за извоз значајнијих 

количина мeдa. Од свих гајених биљака, шљива, јабука и семенска луцерка имају највећу зависност од опрашивачке 

функције пчела. Засади осталих, а нарочито делимично самооплодних сората јабука и других воћака, дају далеко вeћe 

приносе ако се у време цветања у њиховој непосредној близини налазе пчеле. Пчеле позитивно утичу на повећање приноса и 

прихода од вoћa тиме што се опрашивањем смешом полена са вeћeг броја цветова добијају крупнији, интензивније обојени и 

правилније обликовани плодови, односно плодови вeћe тржишне вредности. У земљама са најинтензивнијом 

пољопривредном производњом, власници великих засада вoћa, у време цве тањ а, изнајмљyjy пче ле и pacпopeђyjy 

их тако да опрашивачким радом пчела буду покривене целе површине. Из свега овога види се огроман значај пчела у 

пољопривреди и животном окружењу уопште. 

2.1.2. Циљеви мере: Општи циљеви: Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава: повећање производње; 

побољшање продуктивности и квалитета производа; смањење трошкова производње; унапређење техничко-технолошке 

опремљености; одрживо управљање ресурсима и заштите животне средиве; раст конкурентности уз прилагођавање захтевима 

домаћег и иностраног тржишта. Специфични циљеви по секторима: Сектop: Млеко - Повећање ефикасности, 

конкурентности и одрживости производње млека п утем циљаних инвестиција на малим и средњим газдинствима; 

Унапређење производне инфраструктуре и опреме. Сектор: Meco - Повећање ефикасности, конкурентности и 

одрживости производње меса на малим и средњим газдинствима (говеда, овце и козе); Унапређење квалитета меса говеда, 
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коза, оваца у складу са националним ветеринарским стандардима; Побољшање квалитета и конзистентности производње кроз 

инвестиције у опрему. Сектор: Boћe, грожђе и пoвpћe - Повећање површина у заштићеном и полузаштићеном простору; 

Побољшање квалитета машина; Побољшање складишних капацитета за вoћe и пoвpћe; Повећање површина под интензивним 

засадима; Повећање наводњаваних површина системом кап по кап. С ектор: Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна peпa) 

- Унапређење стања механизације на газдинствима; Повећање наводњаваних површина системом кап по кап. Сектор: 

Пчеларство - Повећање производње пчеларских производа; Повећање прихода у домаћинствима која се баве пчеларском 

производњом; Повећање степен а запослености у сектору; Достизање стандарда у области заштите животне средине. 

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Mepe су у складу са 
Националним програмом руралног развоја. Подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 
предвиђени су као мере реализације подциљева у оквиру стратешког циља PACT КОНКУРЕНТНОСТИ УЗ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
ЗАХТЕВИМА ДОМАЋЕГ И ИНОСТРАНОГ ТРЖИШТА И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКОГ УНAПPEЂEЊA CEKTOPA 
ПОЉОПРИВРЕДЕ. 

2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су фи зичка лица, регис трована у Per и с тру пољопривродних 

газдинстава у складу са Законом о пољопривре ди и руралном развоју за све инвестиције. 

2.1.5. Економска одрживост: Подносилац захтева није у обавези да поднесе бизнис план. 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Кopи с ник мора имати peгис тро ван о активно пољопривредно 

газдинство на територији града Чачка (са преко 30% обрадивог земљишта на територији града Чачка), упи сан о у Регистар 

пољопривредних г аздинстава; Кори сник који ћe реализовати активности мора да има пребивалиште и земљиште (у 

својини или узето у закљуп) на подручју града Чачка;  Корисник, за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити 

подстицаје по  неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет 

другor поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се ypeђyje 

кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; У случају када  корисник  није  власник 

земљишта где се инвестиција врши, треба да се достави уговор о закљупу. Уговор између заинтересованих 

страна треба да покрије период од најмање пет година; Корисник не сме имати евидентираних доспелих 

неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, 

субвенција; Корисник мора да је измирио доспеле јавне обавезе; Корисник не сме да отуђи предмет 

инвестиције за коју је остварио подстицаје у року од три (3) године од дана исплате подстицаја и да се у том 

периоду предмет наменски користи (изузев када су у питању мере везане за тов грла); Пољопривредни 

произвођачи који су остварили право коришћења подстицајних средстава у 2020. години немају право на 

подстицаје у 2021. години изузев ако су остварили у претходним годинама или ћe остварити подстицаје за 

опрему за наводњавање, противградне мреже са пратећом опремом, системе за загревање заштићених пpocтopa 

врелом водом (пластеника и стакленика), набавку опреме за замрзавање вoћa, грожђа и пoвpћa, куповину 

пољопривредног земљишта, остављање женске телади и пoмoћ младима при куповини земљишта. 

2.1.7. Спецпфични критеријуми: Сектор: Млеко - Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства 
која у Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, 
држање и промет животиња — „Службени гласник PC“, 36-2017) имају регистроване објекте са капацитетом 
за 1 до 19 млечних крава. У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви 
корисници су пољопривредна газдинства која, на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ-а, 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних paca (прихватаће се искључиво 
Холштајн-Фризијска и Сименталска paca), 10-300 приплодних грла оваца и коза. Грла морају бити уматичена. 
Сектор: Meco - Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у Регистру објеката (у складу са 
Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња – „Службени 
гласник PC“, 36-2017) имају регистроване објекте са капацитетом за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 
150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника у турнусу 
и/или од 1.000 до 3.999 бројлера у турнусу. У случају да се ради о набавци квалитетних приплодних 
животиња, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом 
власништву или власништву свог члана: 3-100 грла квалитетних приплодних paca говеда товних paca 
(прихватаће се само говеда Сименталске pace) или 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза или 5-100 грла 
квалитетних приплодних крмача. Сектор: Производња jaja — Прихватљиви корисници су пољопривредни 
произвођачи који имају до 5.000 кока носиља у експлоатацији. Сектор: Boћe - Да би регистровани 
пољопривредни произвођач могао да добије подстицајна средства у воћарству потребно је да има мање од 2 ха 
јагодичастог вoћa и хмеља; мање од 5 ха другог вoћa; од 0,1 - 50 ха цвећа; до 2ха винове лозе (уписаних у 
ВИНОГРАДАРСКОМ РЕГИСТРУ). За инвестиције у подизање нових или обнављање постојећих (крчење и 
подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, прихватљиви корисници 
су РПГ-ови са : 0,1 — 50 ха јагодастих воћних врта и хмеља, 0,3 - 100 ха другor вoћa, 0,1 — 50 ха цвећа и до 2ха 
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винове лозе (уписаних у ВИНОГРАДАРСКОМ РЕГИСТРУ). За саднице дрвенастих воћних врста (као и 
винове лозе) прихватаће се рачуни и из четвртог квартала претходне године а за саднице јагоде и из тpeћer 
квартала претходне године. Сектор: Пoвpћe - Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства са 
капацитетом мањим од 0,5 ха пластеника или мањим од 3 ха производње пoвpћa на отвореном простору у моменту 
подношења захтева за коришћење подстицаја. Остали ycеви (житарице, уљарице, шећepна peпа) — 
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење 
подстицаја имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима. За инвестицију набавка машина и опреме за 
наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева имају 
мање од 100 ха земљишта под осталим усевима. Сектор: Пчеларство - Прихватљиви корисници су пољопривредна 
газдинства која имају у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја од 5 - 500 обележених кошница. 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 

инвестиције 

Назив инвестиције 

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

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

материјале и инсталације 

101.1.4 Машине  и опрема за руковање и транспорт чврстог,  полутечног и течног стајњака  

(транспортери за стајњак;  уређаји за мешање  полутечног и течног стајњака; пумпе за 

пражњење резервоара; 

сепаратори за полутечни и течни стајњак;  машине  за пуњење  течног стајњака 101.1.5 Машине  и опрема за припрему сточне хране, за храњење  и напајање животиња 

(млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за 

концентровану сточну храну; 

екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту  сточну храну; 101.1.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар  и торови за усмеравање и обуздавање 

животиња 

101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9 Машине  за примарну обраду земљишта 

101.1.10 Машине  за допунску обраду земљишта 

101.1.11 Машине  за ђубрење  земљишта 

101.1.12 Машине  за сетву 

101.1.13 Машине  за заштиту  биља 

101.1.14 Машине  за убирање  односно  скидање  усева 

101.1.15 Машине  за транспорт 

101.1.17 Машине  и опрема за наводњавање усева 

101.2.1 Набавку  квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе  за 

производњу меса 

101.2.3 Машине  и опрема за руковање и транспорт чврстог,  полутечног и течног стајњака  

(транспортери за стајњак;  уређаји за мешање  полутечног и течног стајњака; пумпе за 

пражњење резервоара; 

сепаратори за полутечни и течни стајњак;  машине  за пуњење  течног стајњака 
101.2.5 Машине  и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење  и појење 

животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и 

дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс 

приколице и дозатори за кабасту  ст 

101.2.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар  и торови за усмеравање и обуздавање 

животиња 

101.2.10 Машине  за примарну обраду земљишта 

101.2.11 Машине  за допунску обраду земљишта 

101.2.12 Машине  за ђубрење  земљишта 

101.2.13 Машине  за сетву 

101.2.14 Машине  за заштиту  биља 

101.2.15 Машине  за убирање  односно  скидање  усева 
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101.2.16 Машине  за транспорт 

101.2.17 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.2.18 Машине  и опрема за наводњавање усева 

101.3.1 Набавка  опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја 

101.3.4 Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива;  

посебна опрема за транспорт ђубрива 

101.4.1 Подизање нових или обнавање постојећих (крчење  и подизање) вишегодишњих 

засада воћака, хмеља и винове лозе 

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

производњу 

101.4.3 Подизање, набавка  и опремање система  противградне заштите  у воћњацима и 

вишегодишњим засадима 

101.4.6 Набавка  опреме и уређаја за додатно  осветљење и засењивање биљака при 

производњи у заштићеном простору 

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

101.4.10 Набавка  опреме и уређаја за заштиту  биља и стерилизацију земљљишта и супстрата 

при производњи у заштићеном простору 

101.4.12 Набавка  бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.13 Набавка  опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14 Набавка  опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа 

101.4.15 Набавка  опреме-линија за паковање и обележавање производа 

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

воћних врста 

101.4.18 Опрема/механизација за заштиту  од мраза 

101.4.19 Машине  за примарну обраду земљишта 

101.4.20 Машине  за допунску обраду земљишта 

101.4.21 Машине  за ђубрење  земљишта 

101.4.22 Машине  за сетву 

101.4.23 Машине  за садњу 

101.4.24 Машине  за заштиту  биља 

101.4.25 Машине  за убирање  односно  скидање  усева 

101.4.26 Машине  за транспорт 

101.4.27 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

101.5.1 Машине  за примарну обраду земљишта 

101.5.2 Машине  за допунску обраду земљишта 

101.5.3 Машине  за ђубрење  земљишта 

101.5.4 Машине  за сетву 

101.5.5 Машине  за садњу 

101.5.6 Машине  за заштиту  биља 

101.5.7 Машине  за убирање  односно  скидање  усева 

101.5.8 Машине  за транспорт 

101.5.9 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.5.10 Машине  и опрема за наводњавање усева 

101.6.2 Набавка  опреме за пчеларство 

101.6.3 Набавка  возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 
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2.1.9. Критеријум селекције: 

2.1.10. Интензитет помоћи: За ову меру интезитет помоћи је 50%, а максимални износ подстицаја је 

500.000,00 динара по једном кориснику. - Говедарство - за куповину квалитетног приплодног материјала у 

говедарству потребно је да регистровани пољопривредни произвођач на крају инвестиције има од 3 до 100 грла 

приплодних грла. - Овчарство - за куповину квалитетног приплодног материјала у овчарству потребно је да 

регистровани пољопривредни произвођач купи најмање 10 оваца. — Козарство - за куповину квалитетног 

приплодног материјала у козарству потребно је да регистровани пољопривредни произвођач купи најмање 10 

коза. - Воћарство - пољопривредни произвођач да би добио подстицајна средства у воћарству за куповину 

садног материјала потребно је да купи садни материјал од произвођача који је регистрован за расадничку 

производњу, за површину од најмање 20 ари за дрвенасте воћне врсте или за површину од најмање 10 ари за 

јагодасте врсте воћака. - Виноградарство - за површину од минимум 10 ари. 

2.1.11. Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних захтева 

2 Број газдинстава која су модернизовала производњу 

3 Површина под зашгићеним простором 

4 Број набављених грла 

5 Број новонабављене механизације 

6 Број набављених кошница и остале опреме 

2.1.12. Административна процедура: Mepa ћe бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Град 

Чачак ћe сваке године објављивати Конкурс за доделу подстицајних средстава, рокове за подношење захтева, 

као и индикативни буџет мере. Град Чачак ћe спровести широку кампању информисања потенцијалних 

корисника. Достављени захтеви ћe бити административно проверени од стране органа локалне самоуправе и 

Комисије за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у смислу комплетности, административне  

усаглашености, прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до 

висине средстава према позиву за подношење захтева. Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима 

у складу са условима који су Конкурсом прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре 

одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева 

испуњени. Провере ћe бити и на терену обиласком пољопривредних газдинстава. После административне 

контроле и контроле на лицу места, доноси се предлог за доношење решења о додели подстицајних средстава 

за пољопривредне произвођаче. Након тога склапају се уговори са подносиоцима одабраних пројеката за 

финансирање. Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у обавези да доставе своје 

захтеве заједно са другим траженим документима преко писарнице Градске управе града Чачка, ул. Жупана 

Страцимира бp. 2, 32000 Чачак. 

2.2 Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима 

Образложење: Каже се да је пољопривреда фабрика под отвореним небом. Већим делом, јесте. Самим тим 

зависи умногоме од ћљуди природе. На територији града Чачка, у 2019. години, штете од града, нанете 

првенствено воћарским културама, на површини од 528 хектара, према проценама Комисије за утврђивање 

штета од елементарних и других непогода, износиле су 494.000.000 динара. У истој години, поплава је нанела 

штету на око 94 хектара, што је у новцу износило око 18.000.000 динара. Наравно, ради се о домаћинствима 

која су пријавила штету. Треба поменути да је у току исте године, град поново нанео  штету,  додуше  мање  

размере.  Град  скоро  сваке  године  наноси  већe  штете   чачанској пољопривреди, а 2014. и 2016. године, 

поплава је узела свој данак. Такође, у годинама када пада изненада вeћa количина снега, многи пластеници 

остану без фолија. Многим мерама могу се предупредити штете од природних непогода — куповином 

противградних мрежа, изградњом одводних канала који спречавају плављења, копање бунара и каптажа и 

засењивање за смањење последица суше ... Ово су све мере које захтевају релативно велика улагања. Mepa која 

не захтева у већини случајева велика улагања а штити производњу (штити у ствари, не производњу, вeћ 

амортизује негативне економске ефекте непогода), је осигурање усева и животиња. 
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2.2.2 Циљеви мере: Општи циљеви: • Ублажавање негативних економских ефеката дејства елементарних 

непогода на биљну и животињску производњу. Специфични циљеви: • Повећање сигурности 

пољопривредног произвођача 

2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Mepa  је  у складу са 

Националним програмом руралног развоја. Класификована је као мера руралног развоја почев од 2015. године, до 

када је била третирана као мера директних плаћања — peгpec за премију осигурања усева, плодова, 

вишегодишњих засада, расадника и животиња. Током периода 2015-2017. године, дошло је до пораста 

интересовања корисника за овај вид подршке примарној пољопривредној производњи, који се манифестовао 

порастом поднетих и одобрених захтева за око 12% у 2017. у односу на 2015. годину. 

2. 2. 4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица, peгистрована у Регистру пољопривредних 

газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју за све инвестиције. 

2.2.5. Економска одрживост: Корисници не подносе бизнис план. 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник мора имати регистровано активно пољопривредно 

газдинство на територији града Чачка, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава; Корисник који ћe 

реализовати активности мора да има пребивалиште и земљиште (у својини или узето у закљуп) на подручју 

града Чачка; У случају када корисник није власник земљишта где се инвестиција врши, треба да се достави 

уговор о закљупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање пет година; 

Корисник не сме имати евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по 

основу раније остварених подстицаја, субвенција; Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине; 

2.2.7. Специфични критеријуми: Корисних мора да је са овлашћеном осигуравајућом кућом закључио 

уговор о осигурању усева или животиња који важи эа годину за коју се подноси захтев за коришћење 

подстицаја. Премија мора бити у тренутку конкурисања у целости исплаћена. 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра инвестиције Назив иивестиције 

104.3 Осигурање усева, плодова, вишегодишињих засада, расадника и животиња 

2.2.9. Критеријуми селекције: 

2.2.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за ову меру је 10%, максималан износ 40.000,00 динара. 

2.2.11. Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Број поднетих захтева 

2 Површина под осигурањем 

3 Врсте осигуране производње 

2.2.12. Адмннистративва процедура: Mepa ћe бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Град 

Чачак ћe сваке године oбjављивати Конкурс за доделу подстицајних средстава, poкoвe за подношење захтева, 

као и индикативни буџет мере. Град Чачак ћe спровести широку кампању информисања потенцијалних 

корисника. Достављени захтеви ћe бити административно проверени од стране органа локалне самоуправе и 

Комисије за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у смислу комплетности, административне 

усаглашености, прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до 

висине средстава према позиву за подношење захтева. Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима 

у складу са условима који су Конкурсом прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре 

одобравања захтева ради утврђивања да ли је пoтпyн, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева 

испуњени. Провере ћe бити и на терену обиласком пољопривредних газдинстава. После административне 

контроле и контроле на лицу места, доноси се предлог за доношење решења о додели подстицајпих средстава 

за пољопривредне произвођаче. Након тога склапају се уговори са подносиоцима одабраних пројеката за 

финансираіье. Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у обавези да доставе 

своје захтеве заједно са другим траженим документима преко писарнице Градске управе града Чачка, ул. 

Жупана Страцимира бp. 2, 32000 Чачак. 
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2.3. Назив и шифра мере: 201.3 Органска производња 

2.3.1. Образложење: Органска пољопривредна производња је еколошки систем управљања 

пољопривредном производњом који промовише и подстиче очуван, незагађен агросистем. То се постиже 

коришћењем aгpo-биолошки метода управљања производњом којима се одржава здрав екосистем. 

Подразумева се плодоред као систем производње, употреба органских ђубрива, одговарајућа обрада 

земљишта (редукована) и биолошка заштита биља. Органска пољопривреда не представљља повратак старој, 

руралној пољопривредној производњи. Последњих година, овај вид бављења пољопривредном производњом 

постаје све популарнији и економски значајнији. У свету данас, на преко 31 милион хектара се производи 

храна по принципима органске производње. У Србији је то према неким изворима на око 18 хиљада хектара, 

што у односу на 4,2 милиона хектара обрадиве земље износи 0,3%. У Чачку, званичних података о органској 

производњи нема, зна се само да постоји пар произвођача који су сертификовали производњу или су у 

периоду конверзије. Иако заузимају тек 0,1% светског тржишта хране, органски производи постају све 

траженија poбa. Услед већих инпута у производњи органски производи имају 30-50% вишу цену у продаји 

од конвенционалних производа. У случају opгaнскe производње врло је битно формирање робне марке или 

бренда, креирање имиџа усмереног на циљну rpyпy на тржишту. Имиџ који носи овај вид производње 

користан је и средини из које потиче. Домаћинства која располажу мањим површинама обрадивог земљишта 

а нарочито она у брдским деловима Чaчкa, могла би усвајањем начела органске производње знатно 

побољшати свој економски статус. Ова мера би произвођачима кojи се одлуче за овај вид производње могла 

омогућити бољу стартну позицију за почетак ове скупе производње. У Чачку постоји и јака институционална 

подршка у виду Агрономског факултета и Института за воћарство за све оне који се одлуче на овај искорак у 

односу на конвенционалну производњу. 

2.3.2. Циљеви мере: Општи циљеви. • Очување здравог агросистема Специфични циљеви: • Повећање прихода 

пољопривредних произвођача • Смањење кopишћeњa хемијских средстава у пољопривреди • Повећање 

површина под органском производњом 

2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Mepe су у складу са 

Националним програмом руралног развоја. Подстицаји за органску производњу предвиђени су као мере 

реализације подциљева у оквиру стратешког циља ОДРЖИВО УПPABЉАЊE РЕСУРСИМА И ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

2.3.4. Kpaјњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица, регистрована у Регистру пољопривредних 

газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју за све инвестиције. 

2.3.5. Економска одрживост: Корисници не подносе бизнис план. 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник мора имати регистровано активно пољопривредно 

газдинство на територији града Чачка, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава; 

Корисник који ћe реализовати активности мора па има пребивалиште и земљиште (у својини или узето у 

закљуп) на подручју града Чачка; Корисник, за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити 

подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет 

другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебннм прописом којим се ypeђyje 

кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; У случају када корисник није власник 

земљишта где се инвестиција врши, треба да се достави уговор о закљупу. Уговор између заинтересованих 

страна треба да покрије период од најмање пет година; Корисник не сме имати евидентираних доспелих 

неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, 

субвенција; Корисник мора да jе измирио доспеле јавне дажбине; Пољопривредни произвођачи који су 

остварили право кopишћења подстицајних средстава у 2020. години немају право на подстицаје у 2021. години 

изузев ако су остварили у претходним годинама подстицаје за опрему за наводњавање, противградне мреже са 

пратећом опремом, системе за загревање заштићених простора врелом водом (пластеника и стакленика), 

набавку опреме за замрзавање вoћa, грожђа и пoвpћa, куповину пољопривредног земљишта, остављање женске 

телади и пoмoћ младима при куповини земљишта. 

2.3.7. Специфични критеријуми: Корисник мора да је са овлашћеном контролном организацијом 

закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи која важи за годину за кojy се 

подноси эахтев за коришћење подстицаја. 
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2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 

Шифра инвестиције 
Назив инвестиције 

201.3.1 Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској производњи 

201.3.2 Контрола и сертификација 

201.3.4 
Друге инвестиције које се односе на органску производњу а део су свих oсталиx мера 
руралног развоја 

2.3.9. Критеријуми селекције: 

2.3.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за ову меру је 70%, максималан изпос 500.000,00 динара. 

2.3.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Бpoj поднетих захтева 

2 Површина под органском производњом 

2.3.12. Административна процедура: Mepa ћe бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. 

Град Чачак ћe сваке године објављивати Конкурс за доделу подстицајних средстава, рокове за 

подношење захтева, као и индикативни буџет мере. Град Чачак ћe спровести широку кампању 

информисања потенцијалних корисника. Достављени захтеви ћe бити административно проверени од 

стране органа локалне самоуправе и Комисије за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 

смислу комплетности, административне усаглашености, прихватљивости. Захтеви који испуњавају 

услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према позиву за подношење 

захтева. Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су  

Конкурсом прописани. Детаљне  административне провере се спроводе пре одобравања  захтева 

ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. 

Провере ћe бити и на терену обиласком пољопривредних газдинстава. После административне контроле 

и контроле на лицу места, доноси се предлог за доношење решења о додели подстицајних средстава 

за пољопривредне произвођаче. Након тога склапају се уговори са подносиоцима одабраних 

пројеката за финансирање. Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у 

обавези да доставе своје захтеве заједно са другим траженим документима преко писарнице Градске 

управе града Чачка, ул. Жупана Страцимира бp. 2, 32000 Чачак. 

2.4. Назив и шифра мере: 303 Подршка младима у руралним подручјима 

2.4.1. Образложење: Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније 

инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, технологију и јачање 

производног ланца. Највећи део буџетских средстава у 2021. години је управо намењен расту 

конкурентности. Велики је проблем и старосна структура носилаца регистрованих пољопривредних 

газдинстава како на територији Републике Србије тако и на територији града Чачка (у Чачку је 80% носилаца 

преко 55 година). Mepa Подршка младима у руралним подручјима подржава пољопривредна газдинства са 

носиоцима млађим од 40 година у циљу унапређења процеса производње, продуктивности, конкурентности као 

и технолошког оспособљавања газдинстава у складу са EУ стандардима а све ради постизања вeћe економске 

ефикасности, вeћe оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости и самим тим остатка млађих љљуди на 

сеоском подручју... 

2.4.2. Циљеви мере: Општи циљ: • Повећање обима пољопривредне производње домаћинстава млађе 

старосне структуре. • Повећање броја млађих носилаца пољопривредних газдинстава. Специфични циљеви: 

• Пораст економске величине газдинства млађих носилаца, поготово оних на почетку каријере пољопривредног 

произвођача. • Смањење трошкова пољопривредне производње млађих пољопривредника. • Примена 

савремене технологије производње 
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2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду:  Mepa  је  у складу 

са Националним пporpaм за пољопривреду Републике Србије и Националним програм за рурални развој Републике 

Србије. Подстицаји за подршку младима на руралном подручју су предвиђени као средство решавања 

подциљева у оквиру стратешког циља УНAПPEЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ 

ПОДРУЧЈИМА И CMAЊЕЊЕ СИРОМАШТВА. 

2.4.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци активног комерцијалног 

породичног пољопривредног гaздинствa, млађи од 40 година, са територије града Чaчкa, уписана у Регистру 

пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. 

2.4.5. Економска одрживост: Корисници нe подносе бизнис план. 

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник има регистровано пољопривредно газдинство 

уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом 

на територији Града Чачка. У случају када корисник није власник земљишта где се инвестиција врши, треба 

да се достави уговор о закљупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање пет 

година; Корисник мора имати више од 50% обрадивог пољопривредног земљишта на територији града Чачка; 

Корисник не сме имати евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, 

по основу раније остварених подстицаја, субвенција; Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине; 

2.4.7. Специфични критеријуми: Корисник мора бити млађи од 40 година у тренутку аплицирања на 

Конкурс. Може конкурисати само носилац газдинства, не и члан. 

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

303.1 Почетна пoмoћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих 

пољопривредних газдинстава 

2.4.9. Критеријуми селекције: 

2.4.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за ову меру је 70% од вредности инвестиције а максимално 

до 500.000 динара. Прихватљиве инвестиције ћe бити као и за меру Инвестиције за физичку имовину 

пољопривредних газдинстава. 

2.4.11. Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Број произвођача обухваћених мером 

3.4.12. Административна процедура: Mepa ћe бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Град 

Чачак ћe сваке године објављивати Конкурс за доделу подстицајних средстава, рокове за подношење захтева, 

као и индикативни буџет мере. Град Чачак ћe спровести широку кампању информисања потенцијалних 

корисника. Достављени захтеви ћe бити административно проверени од стране органа локалне самоуправе и 

Комисије за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у смислу комплетности, административне 

усаглашености, прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до 

висине средстава према позиву за подношење захтева. Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима 

у складу са условима који су Конкурсом прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре 

одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева 

испуњени. Провере ћe бити и на терену обиласком пољопривредних газдинстава. После административне 

контроле и контроле на лицу места, доноси се предлог за доношење решења о додели подстицајних средстава 

за пољопривредне произвођаче. Након тога склапају се уговори са подносиоцима одабраних пројеката за 

финансирање. Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у обавези да доставе своје 

захтеве заједно са другим траженим документима преко писарнице Градске управе града Чачка, ул. Жупана 

Страцимира бp. 2, 32000 Чачак. 

2.5. Назив и шифра мере: 304 Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања 

вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских 

производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима 

2.5.1. Образложење: Сертификатом који потврђyjе увођење некoг од система квалитета, пољопривредно 

газдинство односно пољопривредни произвођач својим пословним партнерима и клијентима показује да 
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испуњава одређене захтеве и тиме непосредно стиче поверење у очима јавности, повећава своју конкурентност 

на тржишту, подстиче непрестано унапређење и побољшање систем безбедности хране у складу са законским 

прописима. Ова мера ћe бити од користи нарочито оним газдинствима која су створила додату вредност 

својим производима и оним домаћинствима која покушавају са већом количином примарних производа да буду 

заступљена у већим трговачким ланцима. Велики проблем пољопривредним произвођачима чачанског краја 

представљља неадекватна цена вoћa и пoвpћa које произведу, а у неким годинама чак и долази до потпуног 

застоја у откупу неких производа (ниска цена у откупу шљиве 2016. године, ниска цена а онда и престанак 

откупа купине у 2016. години, ниске цене откупа јесењег купуса често проузрокују заоравање купуса на 

њиви...). Да би произвођачи обезбедили задовољавајући профит и сачували производ од ниске откупне цене 

додајући му нову вредност, неопходна су улагања у различите врсте објеката и опреме за прераду 

пољопривредних производа, што у случају чачанских пољопривредних произвођача првенствено значи, вoћa 

и пoвpћa. У Чачку је активан велики број пчелара, вoћapa који део своје производње користе за справљање 

ракије, купиновог вина и других алкохолних производа од вoћa. Многа домаћинства имају сопствену мини 

прераду вoћa и пoвpћa у сврху производње зимнице као вид диверсификације пољопривредне производње. 

Многи произвођачи суше шљиве, кајсије ... Овом мером би многа домаћинства могла побољшати свој 

економски статус кроз диверсификацију пољопривредне производње. 

2.5.2. Циљеви мере: Општи циљеви • Постављање основа за брендирање чачаиског краја • Развој 

прерађивачке индустрије Специфични циљеви • Подизање нивоа квалитета производње хране • Здравствено 

безбеднија храна; • Стварање нових робних марки; • Побољшање економског статуса индивидуалног 

пољопривредног газдинства; • Диверсификација рурадне економије; • Стварање додате вредности 

пољопривредних производа  

2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Mepe су  у складу са 

Националним програмом руралног развоја. Подстицаји за економске активности у циљу подизања 

конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета 

хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима предвиђени су као 

мере реализације подциљева у оквиру стратешког циља PACT КОНКУРЕНТНОСТИ УЗ 

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ЗАХТЕВИМА ДОМАЋЕГ И ИНОСТРАНОГ ТРЖИШТА И ТЕХНИЧКО-

ТЕХНОЛОШКОГ УНАПРЕЂЕЊА CEKTOPA ПОЈЬОПРИВРЕДЕ. 

2.5.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица, регистрована у Peгистру пољопривредних 

газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралноп развоју за све инвестиције. 

2.5.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о 

економској одрживости улагања. 

2.5.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник мора имати регистровано активно пољопрпвредно 

газдинство на територији града Чачка, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава; Корисник који ћe реализовати 

активности мора да има пребивалиште и земљиште (у својини или узето у зaкyп) на подручју града Чaчкa; 

Корисник, за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу 

(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење 

подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се ypeђyje кредитна подршка 

регистрованим пољопривредним газдинствима; У случају када корисник није власник земљишта где се 

инвестиција врши, треба да се достави уговор о закљупу. Уговор између заинтересованих страна треба да 

покрије период од најмање пет година; Корисник не сме имати евидентираних доспелих неизмирених дуговања 

према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција; Корисник мора да је 

измирио доспеле јавне дажбине; Корисник не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје 

у року од три (3) године од дана исплате подстицаја и да се у том периоду предмет наменски користи (ово не 

важи код инвестиције Подршка увођењу система квалитета). Пољопривредни произвођачи који су остварили 

право коришћења подстицајних средстава у 2020. години немају право на подстицаје у 2021. години изузев 

ако су остварили у претходним годинама подстицаје за опрему за наводњавање, противградне мреже са 

пратећом опремом, системе за загревање заштићених простора врелом водом (пластеника и стакленика), 

набавку опреме за замрзавање вoћa, грожђа и пoвpћa и куповину пољопривредног земљишта, чување женске 

телади и пoмoћ младима при куповини земље, или ћe остварити у 2021. години подстицај за набавку опреме 

за замрзавање вoћa, грожђа и пoвpћa. 
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2.5.7. Специфични критеријуми: Корисник мора да је са овлашћеном организацијом за увођење система 

квалитета закључио уговор о вршењу услуга, који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење 

подстицаја (када је у питању инвестиција Подршка увођењу система квалитета). У делу који се тиче подршци 

преради на домаћинству, сектор млеко, корисници ћe бити исти као у „Правилнику о малим количинама 

примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и 

одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла“ и примењиваће се исти 

специфични критеријуми кад су у питању количине производа који се могу прерађивати и продавати. 

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 
 

304.4 Подпшка за увођење система квалитета 

304.5 Подршка преради на газдинству 

304.5.1.1 
Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од 
млека 

304.5.2.3 
Набавка опреме и ypeђaja за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање меса и уситњеног 
меса, полупроизвода од мeca, машински ceпapиcaнor меса и производа од меса 

304.5.2.4 Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса 

304.5.3.1 Набавка опреме и ypeђaja за сушење вoћa, пoвpћa и грожђа, као и њихових производа 

304.5.3.2 Набавка опреме и ypeђaja за замрзавање вoћa и пoвpћa, као и њихових производа 

304.5.3.3 Набавка опреме и ypeђaja за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа 

304.5.3.4 
Набавка опреме за пријем вoћa, пoвpћa и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових 
производа 

304.5.3.5 
Набавка опреме за производњу вина, ракија и друтих алкохолних пићa, као и опреме за 
дегустационе сале 

304.5.6.1 Набавка опреме и ypeђaja за прераду пчелињих производа 

304.5.6.2 Набавка опреме u ypeђaja за паковање и складиштење пчелињих производа 

2.3.9. Критеријуми селекције: 

2.5.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за ову меру је 50%, максимално 500.000,00 динара по 

кориснику. 

2.5.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан бpoj подржаних захтева 

2 Број газдинстава која су модернизовала производњу 

3 Број ново развијених робних марки 

2.5.12. Административна процедура: Mepa ћe бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Град 

Чачак ћe сваке године објављивати Конкурс за доделу подстицајних средстава, рокове  за подношење 

захтева, као и индикативни буџет мере. Гpaд Чачак ћe спровести широку кампању информисања 

потенцијалних  корисника.  Достављени  захтеви ћe бити административно проверени од стране органа локалне 

самоуправе и Комисије за доделу  подстицајних  средстава  у  пољопривреди  у смислу комплетности, 

административне усаглашености, прихватљивости. Захтеви који испуњавају yслoвe и прихватљиви су, биће 

финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева. Захтеви се подносе од cтpaнe 

корисника на обрасцима у складу са условима који су Конкурсом прописани. Детаљне административне 

провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су 

услови за одобравање захтева испуњени. Провере ћe бити и на терену обиласком пољопривредних газдинстава. 

После административне контроле и контроле на лицу места, доноси се предлог за доношење решења о додели 

подстицајних средстава за пољопривредне произвођаче. Након тога склапају се уговори са подносиоцима 

одабраних пројеката за финансирање. Подносиоци захтева за подстицаје одпосно мере у оквиру Програма су у 

обавези да доставе своје захтеве заједно са другим траженим документима преко писарнице Градске управе 

града Чачка, ул. Жупана Страцимира, бр. 2, 32000 Чачак.  
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2.6. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју 

2.6.1. Образложење: Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован на 

праћењу нових технологија, стручном усавршавању и константном трансферу знaњa и информација. 

Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да самостално, без икакве стручне 

пoмoћи примењују иновације у производњи, пласману, развоју непољопривредних делатности, маркетингу и 

другим активностима везаним за развој руралних средина. На недостатак знања и додатних вештина код 

сеоског становништва упућују и подаци да само 2% носиоца газдинстава имају стечено средње и високо 

стручно образовање из области пољопривреде, а највећи део носиоца газдинстава имају знање стечено 

праксом. Сајмови и студијска путовања су прилика да се нивo знања и информисаности  пољопривредних 

произвођача  подигне на виши ниво. Овом мером би било обухваћено око 50 корисника (у 2021. годинп око 20). 

2.6.2. Циљеви мере: Општи циљеви: • Подизање нивоа информисаности пољопривредног произвођача 

Специфични циљеви: • Упознавање са новим технологијама у производњи; 

2.6.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: У складу је са мерама 

Националног програма за пољопривреду - Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју прописују 

се четири врсте подстицаја: директна плаћања, подстицаји мерама руралног развоја, посебни подстицаји и 

кредитна подршка. У оквиру посебних подстицаја предвиђена је мера Подстицаји за промотивне активности у 

пољопривреди и руралном развоју. 

2.6.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници средстава су град Чачак и пољопривредни произвођачи. 

2.6.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или 

пројекат о економској одрживости улагања. 

2.6.6. Општи критеријуми за кориснике: Није применљиво за ову меру. 

2.6.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума за ову меру. 

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра инвестиције   Назив инвестиције 

402.1 Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, стљудијска путовања 

2.6.9. Критеријуми селекције: 

2.6.10. Интензитет помоћи: Град Чачак преко Управе за локални економски развој финансира део мера које 

се односе на информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, стљудијска путовања, израда 

едукативних материјала са највише 100% учешћа. 

2.6.11. Индикатори/показатељи: 

Редни бpoj Назив показатеља 

1 Укупан број посећених сајмова и спроведених стљудијских путовања 

2 Укупан број пољопривредника који су посетили сајам 

2.6.12. Административна процедура: Избор пружаоца услуге вршиће се у складу са Законом о јавним 

набавкама за коју је задужена Служба за јавне набавке, а све остало спровешће Управа за локални екопомски 

развој. 

2.7. Назив и шифра мере: 601 Куповина обрадивог пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања поседа 

2.7.1. Образложење: На нивоу Републике Србије поседовну структуру земљорадничких газдинстава 

карактерише доминација ситнијих газдинстава (26,7% до 1ха и 32,7% од 1 до 3ха), значајно мања 

заступљеност поседовних rpyпa са средњом величином поседа (17,4% од 3 до 5 ха; 12,4% од 5 до 8 ха), мања 

эаступљеност газдинстава са релативно већим поседом (8,0% са 8-15 ха) и свега 2% газдинстава са поседом већим 

од 15 ха. Поред осталог, оваква поседовна структура детерминише и економско социјални положај 

земљорадника. Статистички показатељи су слични и за пољопривредна газдинства на територији града Чачка, 

коју посебно карактерише уситњеност парцела и њихова међусобна удаљеност - пpoceчнa величина 
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пољопривредног газдинства је 2,8 ха и са просечном величином парцеле од око 30 ари. На тако мaлим површинама 

тешко је спровести савремене технологије производње. 

2.7.2. Циљеви мepe: Општи циљ: • Повећање обима пољопривредне производње Специфични циљеви: • 

Укрупњавање површине поседа • Пораст економске величине газдинства • Смањење трошкова 

пољопривредне производње • Примена савремене технологије производње 

2.7.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду:  Mepa  је  у складу 

са Националним програмом за пољопривреду Републике Србије и Националним програмом за рурални развој 

Републике Србије. Општи и специфични циљеви мере су у потпуности у складу са овим програмима, такође у 

складу је и са једним од подциљева дефинисаних стратегијом руралног развоја — смањење површине 

напуштеног земљишта. 

2.7.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци активног комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства са територије града Чачка, уписана у Регистру пољопривредних 

газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. 

2.7.5. Економска одрживост: Корисници не подносе бизнис план. 

2.7.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано 

у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пpeбивaлиштeм и производњом на 

територији Града Чачка. Корисник који ћe реализовати активности мора да има пребивалиште и земљиште 

(у својини или узето у закљуп) на подручју града Чачка - више од 50% обрадивог земљишта мора бити на 

територији града Чачка; У случају када корисник није власник земљишта где се инвестиција врши, треба да се 

достави уговор о закљупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање пет година; 

Корисник не сме имати евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, 

по основу раније остварених подстицаја, субвенција; Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине; 

2.7.7. Специфични критеријуми: Корисник мора да има у власништву минимум 0,5 хектара обрадивог 

пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава. Корисник мора да купи 

од 0, 1 до 0,49 ха обрадивог пољопривредног земљишта које се директно граничи са његовим поседом и/или 

комплекс од минимум 0,5 ха обрадивог пољопривредног земљишта које се не граничи са земљиштем у његовом 

претходном власништву, а налази се у Катастарској општини у којој се налази земљиште у његовом 

претходном власништву, на територији града Чачка и не сме да га отуђи минимум двадесет (20) година од дана 

потписивања уговора о добијању подстицајних средстава. Корисник може купити и парцелу или комплекс 

парцела које су површине 1 хектар и више, а не налазе се у Катастарској општини у којој је земља његовог 

претходног власништва. Такође, корисник подстицајних средстава не сме предметно земљиште стављати под 

хипотеку и мењати му намену двадесет година од дана потписивања уговора о добијању подстицајних 

средстава. Moжe купити једну или више парцела од једног или више власника, од 0,1 ха до 0,49 ха, када је у 

питању куповина земљишта уз меру. Такође, када је у питању куповина комплекса од 0,5 ха до 0,99 ха, 

корисник може купити jедну или више парцела од једног или више власника, када је у питању куповина 

земљишта у оквиру исте Катастарске општине са земљиштем из претходног власништва, на територији града 

Чачка. Такође, корисник може купити минимум један хектар, у једној или више парцела од једног или више 

власника, а да земљиште буде ван Катастарске општине у којoj се налази земљиште из претходног 

власништва корисника, а све на територији града Чачка. Продавац и купац не смеју бити у 

родбинским односима до четвртог наследног реда и земљиште које је предмет купопродајног 

уговора не сме бити предмет њихове претходне трансакције што ће се видети из начина стицања. 

Прихватаће се само власништво над новостеченим земљиштем обима удела 1/1. 

2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

601 Куповина обрадивог пољопривредног земљишта 

 

2.7.9. Критеријуми селекције: 

2.7.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за ову меру је 50% од вредности инвестиције за а 

максимално 500.000 динара. 
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2.7.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број произвођача обухваћених мером 

2 Површина купљених парцела 

2.7.12. Административна процедура: Mepa ћe били спроведена од стране органа локалне самоуправе. Град 

Чачак ћe објавити Конкурс за доделу подстицајних средстава и рокове за подношење захтева. Град Чачак ћe 

спровести широку кампању информисања потенцијалних корисника. Потенцијални корисник уз захтев доставља 

потврду о једногодишњем активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, структуру биљне 

производње из Регистра, оверен купопродајни уговор од стране нотара, оверен извод из банке као доказ о 

трансферу средстава, доказе о измиреним пореским обавезама према локалној самоуправи, препис листа 

непокретности који доказује да је предметно земљиште прешло у власништво корисника, изјаву са два сведока 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о непостојању родбинске везе између продавца и купца, 

копију плана са међашима и ocталу документацију предвиђену Конкурсом. Дocтaвљeни захтеви ћe бити 

административно проверени од стране органа локалне самоуправе и Комисије за доделу подстицајних 

средстава у пољопривреди у смислу комплетности. Провере ћe бити на терену обиласком пољопривредних 

газдинстава. Провера ћe се вршити и наредних 20 година. Са подносиоцима захтева који буду испуњавали 

услове Конкурса биће склопљени уговори. Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма 

су у обавези да доставе своје захтеве заједно са другим траженим документима преко писарнице Градске 

управе града Чачка, ул. Жупана Страцимира бp. 2, 32000 Чачак. 

 

2.8. Назив и шифра мере: 602 Набавка хране и ветеринарске ycлyгe за остављену женску телад 

2.8.1. Образложење: Показатељ степена развијености укупне пољопривредне производње једне земље зависи од 

учешћа сточарске производње у производној структури пољопривреде. Сточарство и сточарска производња 

последњих деценија бележе перманентно опадање  броја грла за 1-2% на годишњем нивоу. Сточарство као 

виша фаза „органске индустрије “ и уједно најинтензивнија грана пољопривредне делатности, пoкpeћe развој 

биљне и укупне пољопривредне производње у свакој земљи. Зато је неопходно у наредним годинама 

повећати учешће сточарства у вредности укупне пољопривредне производње, чиме би се омогућила ефикасна 

валоризација ратарских производа као и повећање укупних девизних прихода земље од извоза сточарских 

производа. Пољопривредни произвођачи који оставе да гaje уматичену женску телад добијају пoвpaћaj 

средстава за набавку хране за 10 месеци и пoвpaћaj средстава за ветеринарске ycлyгe. 

2.8.2. Циљеви мере: Општи циљеви: • Увећање сточног фонда, • Повећање производње кабасте сточне хране, 

• Ефикасније коришћење пашњака и ливада, • Стабилизација фарме и повећање конкурентности, • Унапређење 

производње млека Специфични циљеви: • Побољшање генетског потенцијала квалитетних грла у сточарству, • 

Заустављање и смањење перманентног пада броја приплодних грла и повећање матичног стада код фармера. 

2.8.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу 

са Националним програмом за пољопривреду Републике Србије. Mepа је у складу са подстицајима за 
квалитетна приплодна грла - град Чачак финансира трошкове исхране и ветеринарских услуга за остављену 

уматичену женску телад како би се унапредила расна структура и производне карактеристике грла и повећао 

њихов број. 

2.8.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци активног комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства са територије града Чачка (који имају више од 50% обрадивог 

земљишта на територији града Чачка), уписана у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом 

о пољопривреди и руралном развоју. 

2.8.5. Економска одрживост: Корисници не подносе бизнис план. 

2.8.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано 

у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на 

територији Града Чачка, као и да на територији града Чачка има преко 50% регистрованог обрадивог 

земљишта. У случају када корисник није власник земљишта где се инвестиција врши, треба да се достави 
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уговор о закупу  . Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање пет година; 

Корисник не сме имати евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по 

основу раније остварених подстицаја, субвенција; Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине; Грла 

за која корисник конкурише морају бити Холштајн-Фризијске или Сименталске pace. Да пољопривредни 

произвођач не отуђи грло најмање три године. 

2.8.7. Специфични критеријуми: Непостоје специфични критеријуми за ову меру. 

2.8.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

602 Куповина хране и ветеринарских ycлyгa за остављену женску телад 

2.8.9. Критеријуми селекције: 

2.8.10. Интезитет помоћн: Интезитет помоћи за ову меру је 50% од цене ветеринарских услута и до 50% за 

купљену сточну храну за 10 месеци, а максмално 500.000 динара. 

2.8.11. Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Број произвођача обухваћених мером 

2 Број телади која су остављена 

2.8.12. Административна процедура: Мера ћe бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Град 

Чачак ћe објавити Конкурс за доделу подстицајних средстава и рокове за подношење захтева. Град Чачак ћe 

спровести широку кампању информисања потенцијалних корисника. Потенцијални корисник уз захтев доставља 

пасош телета и потврду да је теле уматичено или мајка и одговарајуће фискалне рачуне. Достављени захтеви ћe 

бити административно проверени од стране органа локалне самоуправе и Комисије за доделу подстицајних 

средстава у пољопривреди у смислу комплетности. Провере ћe бити на терену обиласком пољопривредних 

газдинстава. Провера ћe се вршити и наредне 3 године. Са подносиоцима захтева који буду испуњавали 

услове Конкурса бићe склопљени уговори. Корисник средстава у cлyчajy болести или несрећног случаја грло 

може отуђити уз потврду ветеринара и по обавештењу града Чачка. Подносиоци захтева за подстицаје односно 

за ову меру у оквиру Програма су у обавези да доставе своје захтеве заједно са другим траженим документима 

Комисији за доделу подстицајних средстава у пољопривреди, ул. Жупана Страцимира бp. 2, 32000 Чачак или 

преко писарнице Градске управе града Чачка. 

 

2.9. Назив и шифра мере: 603 Помоћ младим пољопривредницима – повећање обрадивих површина. 

2.9.1. Образложење: На нивоу Републике Србије, поседовну структуру земљорадничких газдинстава 

карактерише доминација ситнијих газдинстава (26,7% до 1 ха и 32,7% од 1 до 3 ха), значајно мања 

заступљеност поседовних гpyпa са средњом величином поседа (17,4% од 3 до 5 ха; 12,4% од 5 до 8 ха), мања 

заступљеност газдинстава са релативно већим поседом (8,0% са 8-15 ха) и свега 2% газдинстава са поседом већим 

од 15 ха. Поред осталог, оваква поседовна структура детерминише и економско-социјални положај 

земљорадника. Статистички пoкaзaтeљи су слични и за пољопривредна газдинства на територији града Чачка, 

коју посебно карактерише уситњеност парцела и њихова међусобна удаљеност — просечна величина 

пољопривредног газдинства је 2,8 ха и са просечном величином парцеле од око 30 ари. На тако малим површинама 

тешко је спровести савремене технологије производње. Ово се посебно односи на одређени број домаћинстава 

млађе старосне структуре и са великим бројем деце (три и више). Taкoђe, та домаћинства ћe се још више 

уситнити када се оставинским поступком подели на тако велики бpoj деце. 

2.9.2. Циљеви мере: Општи циљ: • Повећање обима пољопривредне производње домаћинстава млађе 

старосне структуре са већим бројем деце. Специфични циљеви: • Укрупњавање површине поседа • Пораст 

економске величине газдинства • Смањење трошкова пољопривредне производње • Примена савремене 

технологије производње. 
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2.9.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Mepa је  у складу 

са Националним програмом за пољопривреду Републике Србије и Националним програмом за рурални развој 

Републике Србије. Подстицаји за подршку младима на руралном подручју су предвиђени као средство 

решавања подциљева у оквиру стратешког циља УНAПPEЂEЊE КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ 

ПОДРУЧЈИМА И CMAЊЕЊЕ СИРОМАШТВА. 

2.9.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци активног комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства са територије града Чачка, уписана у Регистру пољопривредних 

газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. 

2.9.5. Eкoномскa одрживост: Корисници не подносе бизнис план. 

2.9.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник има регистровано пољопривредно газдинство 

уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом 

на територији Града Чачка. У случају када корисник није власник земљишта где се инвестиција врши, треба 

да се достави уговор о закупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање пет 

година; Корисник не сме имати евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне 

самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција; Корисник мора да је измирио доспеле јавне 

дажбине; 

2.9.7. Специфични критеријуми: Корисник мора да купи минимум 0, 1 ха обрадивог пољопривредног 

земљишта, а налази се на територији града Чачка и не сме да га отуђи минимум двадесет (20) година од дана 

потписивања уговора о добијању подстицајних средстава. Такође, корисник подстицајних средстава не сме 

предметно земљиште стављати под хипотеку и мењати му намену двадесет година од дана потписивања 

уговора о добијању подстицајних средстава. Може купити једну или више парцела од једног или више власника, 

минимум yкупно 0,1 хектара. Продавац и купац не смеју бити у родбинским односима до четвртог наследног 

реда и земљиште које је предмет купопродајног уговора не сме бити предмет њихове претходне трансакције 

што ћe се видети из начина стицања. Такође, корисник подстицајних средстава мора бити супружник из 

брачне заједнице која има троје или више деце. Оба супружника у тренутку подношења захтева не смеју бити 

старија од 40 година (морају бити рођени 1982. године). Прихватаће се само власништво над новостеченим 

земљиштем обима удела 1/1. 

2.9.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 Шифра инвестиције Назив инвестиције 

603 Куповина обрадивог пољопривредног земљишта — млади пољопривредници 

2.9.9. Критеријуми селекције: 

2.9.10. Интезитет помоћи: Интезитет помоћи за ову меру је 80% од вредности инвестиције за а максимално 

до 500.000 динара. 

2.9.11. Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Број произвођача обухваћених мером 

2 Површина купљених парцела 

2.9.12. Административна процедура: Mepa ће бити спроведена од стране opгaнa локалне самоуправе. Град 

Чачак ћe објавити Конкурс за доделу подстицајних средстава и рокове за подношење захтева. Град Чачак ћe 

спровести широку кампању информисања потенцијалних корисника. Потенцијални корисник уз захтев доставља 

потврду о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, структуру биљне производње из Регистра, 

оверен купопродајни уговор од стране нотара, оверен извод из банке кao доказ о трансферу средстава, доказе о 

измиреним пореским обавезама према локалној самоуправи, препис листа непокретности који доказује да је 

предметно земљиште прешло у власништво корисника, изјаву са два сведока под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу о непостојању родбинске везе између продавца и купца, изводе из матичне књиге рођених за сву 

децу, извод из матичне књиге венчаних, пријава пребивалишта за сву децу и родитеље и осталу 

документацију предвиђену Конкурсом. Достављени захтеви ћe бити административно проверени од стране 
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органа локалне самоуправе и Kомисиje за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у смислу комплетности. 

Провере ћe бити на терену обиласком пољопривредних газдинстава и кроз провере у Републичком геодетском 

заводу. Провера ћe се вршити и наредних 20 година. Са подносиоцима захтева који буду испуњавали услове 

Конкурса биће склопљени уговори. Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у 

обавези да доставе своје захтеве заједно са другим траженим документима преко писарнице Градске управе 

града Чачка, ул. Жупана Страцимира бp. 2, 32000 Чачак. 

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА KAPTA 

Taбeлa: Општи подаци и показатељи 

Назив показатеља Вредност, опис показатеља И   Извор податка 
   и година 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај 

Аутономна покрајина  
 

рзс* 

Регион Регион Шумадије и Западне Србије рзс* 

Област Моравичка област рзс* 

Град или општина 
 

град рзс* 

Површина 636 km2 рзс* 

Број насеља 58 рзс* 

Број катастарских општина 57 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 
(ПOУPП) 

8 
 

 

Демографски показатељи  

Број становника 115.337 рзс** 

Број домаћинстава 39.409 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, km2) 180  

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) -1,5 рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС - 5,3 рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) 14, 1 рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 24,97 рзс** 

Просечна старост 42,8 рзс* 

Индекс старења 128 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним 
образовањем (%) 

11,5 
 

рзс* 

Основно образовање (%) 19,3 рзс* 

Средње образовање (%) 54,0 рзс* 

Више и високо образовање (%) 10,5 рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју становника 
(%) 

21,1 Процена 
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Природни услови  

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) котлина, брежуљкасто-брдски, 

планински 

Интерни 
 

Пpeoвлaђујући педолошки типови земљишта и бонитетна 
класа 

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

 

Интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) умерено-континентална, субпланинска Интерни 

Просечна количина падавипа (mm) 669 Интерни 

Средња годишња температура (оС) 10,47 Интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде) Западна Морава, 4 језера, (од 2 до 

30 м дубине) 

Интерни 

Површина под шумом (ha) 14.510 рзс* 

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 22,8 рзс* 

Пошумљене површине у претходној години (ha) 5,07 рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) 8.962 рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање pecypca 

Укупан број пољопривредних газдинстава: 10.437 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 7.683 Управа за 
трезор 

- породична пољопривредна газдинства (%) 7.663  

- правна лица и предузетници (%) 20  

Коришћено пољопривредно земљиште - KП3 (ha) 29.380 рзс*** 

 

Учешће KП3 у укупној површини ЈЛС (%) 46,2  

 

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, 
остало(18) (ha, %) 

16.056 ha (54,6%), оранице и баште; 
8.685 ha (29,6%), ливаде и 
пашњаци; 4.178 ha (14,2%), воћњаци, 
26 ha (0.1%), виногради; 445 ha 
(1,5%), остало 

 

рзс*** 

 

Жита, индустријско биље, пoвpћe, крмно биље, остало(19) 
(ha, %) 

9.584 ha (59,7%),  
житa; 3.835 ha (23,9%), 

крмно биље; 2.430 ha (15,1%), 
пoвpћe; 28 ha (0,2%), индустријско 
биље; 174 ha 

(1,1%) остало 

 

рзс*** 

Просечна величина поседа (KП3) по газдинству (ha) 2,81 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)  
 

Интерни 
 

Обухваћеност земљишта нeким видом удруживања (ha) / Интерни 

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају KП3 2.095 рзс*** 
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Одводњавана површина KП3 (ha) / Интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 2.900 рзс*** 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији АП(20) (ha) 

 
 

Интерни 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини 
која се даје у закуп (ha): 

195.74 ха Интерни 

- физичка лица (%) 66.93 ха Интерни 

- правна лица (%)  128.91 ха Интерни 

 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 

13.796 говеда; 39.430 свиња; 32.839 

оваца и коза; 230.275 живине; 8.773 
кошница пчела 

 

рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 5.295 трактора; 387 комбајна; 19.348 
прикључних машина 

рзс*** 

 

Пољопривредни објекти (број) 28.102 рзс*** 

чч, сушаре, стакленици и пластеници (бpoj) 81 хладњача; 278 сушара; 
17 стакленика; 

1.641 пластеник 

рзс*** 

 

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за 
заштиту биља (ha, број ПГ) 

17.231 ha (8.599 ПГ), минерална 
ђубрива; 5.372 ha (5.950 ПГ), стајњак; 

13.066 ha (7.950 ПГ), средства за 

зашт. биља 

 

рзс*** 

Број чланова газдинства и стално запослених на 
газдинству: 

24.903 рзс*** 

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

99,3 : 0,7 рзс*** 
 

Годишње радне јединице (број) 10.773 рзс*** 
 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 
(број) 

7. земљорад. задруге; 10 удружења Интерни 

Производња пољопривредних 

производа (количина): 
  

 

- биљна производња (t) 

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

1.738 јабука; 590 грожђе 

 

рзс*** 
 

- сточарска производња (t, lit, ком.) немамо податке Интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ  РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 

Дyжинa пyтeвa (km) 498.396 рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број) 15; 49.276 рзс* 
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Водопривредна инфраструктура  

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (бpoj) 36.625 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 29.582  

Укупне испуштене отпадне воде (xиљ. m3) 7.441 рзс* 

Пречишћене отпадне воде (xиљ. m3) / рзс* 

Енергетска инфраструктура  

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) 2 хидроелектране,15 великих и 580 
малих трафостаница 

Интерни 

Социјална инфраструктура  

 

Објекти образовне инфраструктуре (број) 

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

 

рзс* 

Број становника на једног лекара 388 рзс* 

Број корисника социјалне заштите 7.630 рзс* 

Диверзификација руралне економије  

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 
 водопривреде (број) 

24.376 (24.203 + 173) рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне активности 
(30) (број) 

1.807 рзс*** 

 

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији 
АП/ЈЛС (број) 

27.681 туриста (5,5 домаћи, 2,8 

страни) 

рзс*** 

 

Трансфер знања и информација  

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) да Интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни 
систем (број) 

200 одабраних газд.; 700-1.000 
осталих газд. 

ПCCC 

 

 

 

                    Датум и место        М.М  Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС 

 

 

Овај Програм објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка  

Игор Трифуновић, с.р. 
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200. 

На основу члана 54. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр. 6/2019) и Програма мера 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града 

Чачка за 2021. годину бр. 06-66/2021-I,  

             Скупштина града Чачка на седници одржаној 28. априла 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

У 2021. ГОДИНИ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Овом одлуком уређују се услови и начин коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. 

години. 

Члан 2. 

Средства за подстицање развоја пољопривреде (у даљем тексту: средства) користе се за: 

- финансијску подршку пољопривредним произвођачима у покретању, обнавању и унапређењу 

пољопривредне производње, у циу осавремењавања технологије производње пољопривредних произвођача 

и прилагођавања стандарда и квалитета тржишту ЕУ, Русије и осталих потенцијалних тржишта. 

            - друге сврхе у складу са овом Одлуком. 

Члан 3. 

 Средства за остваривање циева из члана 2. ове Одлуке обезбеђују се у буџету града Чачка и користе 

се у складу са финансијским планом Градске управе за локални економски развој који доноси Градоначелник.  

Члан 4. 

Право на подстицајна средстава остварује се на основу објавеног конкурса. 

 Одлуку о расписивању конкурса доноси Комисија за доделу подстицајних средстава у пољопривреди 

(у даљем тексту: Комисија).              

Конкурс се објавује у локалним средствима јавног информисања. 

Члан 5. 

Комисију образује Градоначелник. 

Комисију чине председник и шест (6) чланова, од којих су председник и три (3) члана из реда 

одборника и три (3) члана из реда истакнутих стручњака пољопривредне производње. 

Члан 6. 

 Комисија је дужна да подноси годишњи извештај о ефектима доделе подстицајних средстава 

Скупштини града Чачка. 

Члан 7. 

Одлуку о додели подстицајних средстава доноси  Градоначелник на предлог Комисије. 

Члан 8. 

 Висину средстава за финансијску подршку по једном захтеву утврђује Градоначелник на предлог 

Комисије у складу са чланом 13. став 2. ове Одлуке, а до потрошње обезбеђених средстава за ове намене у 

буџету Града. 

Члан 9. 

 Правне, административне и друге стручне послове у реализацији ове одлуке обавља Градска управа 

за локални економски развој града Чачка. 

 



29. април 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 451 – Број 9 

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА 

Члан 10. 

 Корисници подстицајних средстава имају обавезу да доставе тачне податке и веродостојне доказе уз 

пријаву.  

Корисници су у обавези да наменски употребе додеена средства о чему ће водити рачуна Комисија у 

сарадњи са Градском управом за локални економски развој.  

Корисник не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицај у року од три године, а 

у случају мере Куповина обрадивог пољопривредног земљишта и мере Помоћ младим пољопривредницима – 

повећање обрадивих површина, у року од 20 година, од дана исплате подстицајних средстава и у том периоду 

предмет инвестиције се мора наменски користити. 

У случају ненаменског коришћења, корисници подстицајних средстава су у обавези да у целости 

врате додеена средства. 

Члан 11. 

 Међусобна права и обавезе града Чачка и корисника подстицајних средстава уређују се уговором. 

III  УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

              Финансијска подршка пољопривредним произвођачима у покретању, обнавању и 

унапређењу пољопривредне производње, у циу осавремењавања технологије производње 

пољопривредних произвођача и прилагођавања стандарда и квалитета тржишту ЕУ, Русије и 

осталих потенцијалних тржишта 

Члан 12. 

Право на финансијску подршку имају пољопривредни произвођачи и чланови њиховог домаћинства 

који се баве пољопривредном производњом под условом да: 

- је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним 

статусом у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних 

газдинстава, 

- су носиоци пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији града Чачка, уписани у 

регистар пољопривредних газдинстава по основу права својине односно закљупа пољопривредног земљишта 

и које се са преко 50% површине налази на територији града Чачка и који се баве пољопривредном 

производњом. 

Члан 13. 

 Финансијска подршка користиће се за: 

Сектор Шифра 

инвестиције 

Назив инвестиције 

 

 

 

Сектор 

Млеко 

 

 

 

 

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

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, уКључујући све 

елементе, материјале и инсталације 

101.1.4 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 

стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 

стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни 

стајњак; машине за пуњење течног стајњака 

101.1.5 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање 

животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; 

опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; 

транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну;  
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Сектор 

Млеко 

 

101.1.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 

обуздавање животиња 

101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11 Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12 Машине за сетву 

101.1.13 Машине за заштиту биа 

101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15 Машине за транспорт (тракторске приколице, тракторски утоваривачи, 

елеватори, транспортери  (корпе) за превоз свиња,оваца и коза, цистерне, 

приколица за сено, грајфер). 

101.1.16 Набавка остале опреме (ГПС навигација, опрема за соларно наводњавање 

(Соларни панели, соларна пумпа, акумулатор, електронска контрола 

(управачки уређај), додатна батерија), дронови за апликацију пестицида). 

101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор 

Месо 

 

 

 

 

 

 

101.2.1 Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца и коза које се користе 

за производњу меса   

101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11 Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.12 Машине за ђубрење земљишта 

101.2.13 Машине за сетву 

101.2.14 Машине за заштиту биа 

101.2.15 Машине за убирање односно скидање усева  

101.2.16 Машине за транспорт (тракторске приколице, тракторски утоваривачи, 

елеватори, транспортери  (корпе) за превоз свиња,оваца и коза, цистерне, 

приколица за сено, грајфер). 

101.2.18 Машине и опрема за наводњавање усева 

101.2.3 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 

стајњака (транспор. за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 

стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни 

стајњак; машине за пуњење течног стајњака 

101.2.5 Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и 

појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне 

хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; 

транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну... 

101.2.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 

обуздавање животиња 

101.2.7 Набавка остале опреме (ГПС навигација, опрема за соларно наводњавање 

(Соларни панели, соларна пумпа, акумулатор, електронска контрола 

(управачки уређај), додатна батерија), дронови за апликацију пестицида). 
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Сектор 

производње 

конзумних јаја 

101.3.1 Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја 

101.3.4 Набавка опреме за руковање, сакупање и коришћење животињског 

ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива. 

 

 

 

 

 

 

Сектор 

Воће, 

грожђе,поврће 

и цвеће 

 

101.4.1 Подизање нових или обнавање постојећих (крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеа и винове лозе 

101.4.10 Набавка опреме и уређаја за заштиту биа и стерилизацију земљишта и 

супстрата при производњи у заштићеном простору 

101.4.12 Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.13 Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14 Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа 

101.4.15 Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16 Набавка опреме за орезивање, дробење, сечење и уклањање остатака након 

резидбе воћних врста 

101.4.18 Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19 Машине за примарну обраду земљишта 

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

расадничку производњу 

101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21 Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22 Машине за сетву 

101.4.23 Машине за садњу 

101.4.24 Машине за заштиту биа 

101.4.25 Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26 Машине за транспорт 

101.4.27 Набавка остале опреме (ГПС навигација, опрема за соларно наводњавање 

(Соларни панели, соларна пумпа, акумулатор, електронска контрола 

(управачки уређај), додатна батерија), дронови за апликацију пестицида). 

101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

101.4.3 Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у 

воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.6 Набавка опреме и уређаја за додатно осветење и засењивање биака при 

производњи у заштићеном простору 

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

Остали усеви 

101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева 

101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3 Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4 Машине за сетву 

101.5.5 Машине за садњу 

101.5.6 Машине за заштиту биа 

101.5.7 Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8 Машине за транспорт (тракторске приколице, тракторски утоваривачи, 

елеватори, цистерне, приколица за сено). 

 101.5.9 Набавка остале опреме (ГПС навигација, опрема за соларно наводњавање 

(Соларни панели, соларна пумпа, акумулатор, електронска контрола 

(управачки уређај), додатна батерија), дронови за апликацију пестицида). 

Сектор 

пчеларство 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство  

101.6.3 Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава  

Управање 

ризицима 

104 Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 

 

Органска          

производња 

 

 

------------------- 

Почетна помоћ      

млади 

пољопривредн

ици 

 

 

------------------- 

 

 

 

 

 

          

 

Прерада 

и 

сертификација 

201.3.1 Садни и семенски материјал дозвоен за употребу у органској производњи 

201.3.2 Контрола и сертификација (плаћања везана за трошкове ка 

сертификационим организацијама) 

201.3.4 Друге инвестиције које се односе на органску производњу а део су свих 

осталих мера руралног развоја  

303.1 

 

 

 

 

Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике  

 

           (све инвестиције које почињу са бројем 101) 

304.4 Подршка за увођење система квалитета (Исо 22000, Глобал Гап...) 

304.5.1.1 Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека 

и производа од млека 

304.5.2.3 Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и 

означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински 

сепарисаног меса и производа од меса. 

304.5.2.4 Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса 

и производа од меса 

304.5.3.1 Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових 

производа 

304.5.3.2 Набавка опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових 

производа 



29. април 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 455 – Број 9 

 

 

 

 

 

304.5.3.3 Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију 

производа 

304.5.3.4 Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и 

паковање њихових производа 

304.5.3.5 Набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као 

и опреме за дегустационе сале 

304.5.6.1 Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа 

304.5.6.2 Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа 

 

Мере које нису 

предвиђене 

мерама 

руралног 

развоја 

601 Куповина обрадивог пољопривредног земљишта 

602 Куповина хране и ветеринарских услуга за оставену женску телад 

603 Куповина обрадивог пољопривредног земљишта – млади 

пољопривредници 

За све инвестиције интезитет помоћи је 50% од вредности инвестиције, осим за инвестиције везане 

за органску производњу (Контрола и сертификација плаћања везана за трошкове ка сертификационим 

организацијама и Друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су свих осталих мера 

руралног развоја) где је интензитет помоћи 70% од вредности инвестиције, за инвестицију Куповина 

обрадивог пољопривредног земљишта – млади пољопривредници где је интензитет помоћи 80% од вредности 

инвестиције, као и за инвестиције у оквиру мере Почетна помоћ младим пољопривредницима, где је 

интензитет помоћи 70% од вредности ивестиције. За инвестиције у оквиру мере Управање ризицима, 

интензитет помоћи је 10% од вредности инвестиције. 

Минимална висина инвестиције за коју се тражи финансијска подршка мора бити 20.000,00 динара. 

Члан 14. 

 Подстицајна средства користиће се као директна, бесповратна подстицајна средства усмерена 

исКључиво на регистрована пољопривредна газдинства. 

 Износ подстицајних средстава не може да буде већи од 500.000,00 динара по једном регистрованом 

пољопривредном газдинству а за инвестиције у оквиру мере Управање ризицима, износ не може бити већи 

од 40.000,00 динара.  

За подстицајна средства се може конкурисати само једном  у току године, подстицаји се могу 

остварити до максималног износа од 500.000,00 динара по једној инвестицији, инвестиције се могу 

комбиновати до максималног износа од 500.000,00 динара само у оквиру једног сектора (воћарство, сектор 

млека, сектор прераде...), а инвестиције Куповина обрадивог пољопривредног земљишта, Куповина хране и 

ветеринарских услуга за оставену женску телад, Куповина обрадивог пољопривредног земљишта – млади 

пољопривредниц као и инвестиције везане за меру Управање ризицима, могу се комбиновати са било којом 

другом инвестицијом до максималног износа. Услов за коришћење поред других критеријума који ће бити 

наведени у конкурсној документацији је да подносилац захтева нема неизмирених обавеза према буџету 

града Чачка у моменту подношења захтева. 

Пољопривредни произвођачи који су остварили право на коришћење подстицајних средстава у 

пољопривреди у 2020. години немају право на коришћење подстицајних средстава у 2021. години, осим оних 

који у 2021. години буду конкурисали за набавку опреме за наводњавање, противградне мреже са пратећом 

опремом, опрему за складишне просторе (опрема за хлађење и замрзавање), системе за загревање заштићених 

простора врелом водом (пластеници и стакленици), набавку хране и ветеринарске услуге за оставену женску 

телад, куповину обрадивог пољопривредног земљишта, куповину обрадивог пољопривредног земљишта – 

млади пољопривредници и за инвестиције у оквиру мере управање ризицима.  

Пољопривредни произвођачи који су у 2020. години користили подстицајна средства у пољопривреди 

за неку од следећих мера: набавку опреме за наводњавање, противградних мрежа са пратећом опремом, 

опрему за складишне просторе (опрема за хлађење и замрзавање), системе за загревање заштићених простора 
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врелом водом (пластеници и стакленици), набавку хране и ветеринарске услуге за оставену женску телад, 

куповину обрадивог пољопривредног земљишта, куповину обрадивог пољопривредног земљишта – млади 

пољопривредници, инвестиције у оквиру мере управање ризицима могу у 2021. години да конкуришу за било 

коју од мера наведених у члану 13. став 1. ове Одлуке.   

Члан 15. 

 Закључењем уговора о додели подстицајних средстава у пољопривреди, пољопривредни произвођачи 

стичу могућност уплате подстицајних средстава од стране Града Чачка и обавезују се да поштују одредбе из 

закључених уговора које се односе на праћење њихових инвестиција за које су добили подстицајна средства 

од Града Чачка.  

Члан 16. 

Конкурс зa финансијску подршку садржи: 

- услове за доделу средстава, 

- доказе и документацију који се прилажу уз захтев, 

- рок за подношење захтева, 

-   друге податке од значаја за остваривање права на финансијску подршку у складу са овом Одлуком. 

Члан 17. 

Пријава на конкурс се подноси Комисији. 

Уз пријаву се као основна документација подноси: 

-    попуњен конкурсни образац са обавезним потписом подносиоца, 

-    образац бина структура, 

            -    потврда о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус), 

            -    образац фонд животиња,  

            -    потврда о подацима о Пољопривредном газдинству,  

-    потврда надлежног пореског органа да је подносилац пријаве измирио доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине, 

            -  потписана изјава подносиоца захтева да за исту инвестицију неће конкурисати код другог корисника 

јавних средстава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу и оверена пред органом 

надлежним за оверу. 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објавивања у „Службеном листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 
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201. 

На основу члана 28. став 2. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гласник РС“,  бр. 

88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 69. став 1 тачка 

3. Закона  о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,  

бр. 15/2016  и  88/2019) и члана 54.  Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. априла 2021. године донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ  

О ЦЕНИ ВОДЕ  ИЗ СИСТЕМА  „РЗАВ“  

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Одлуку Надзорног 

одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ 

Ариље  о утврђивању цене воде из система „Рзав“ 

број 40/2021  донетој   на седници одржаној 5. 

априла 2021. године,  

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

202. 

На основу члана 54. став 1. тачка 44. 

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

6/2019) и члана 18. и 34. став 3. Одлуке о оснивању 

јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље  

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. априла 2021. године донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ  

И ДОПУНЕ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ  

ЗА 2021. ГОДИНУ  

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2021. годину, 

које је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље, на седници 

одржаној 15. априла 2021. године, број 41-1/2021. 

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

203. 

На основу члана 28. став 2. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гласник РС“,  бр. 

88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 69. став 1 тачка 

3. Закона  о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,  

бр. 15/2016  и  88/2019) и члана 54.  Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. априла 2021. године донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ  

О ЦЕНАМА ВОДЕ  И  УПОТРЕБЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на   Одлуку о ценама 

воде  и  употребе канализације коју је Надзорни 

одбор ЈКП “Водовод“  Чачак  донео на седници  

број 4/11 одржаној 19. априла 2021. године,  

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

204. 

На основу члана 54. став 1. тачка 44. 

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

6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за 

водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са 

Законом о јавним предузећима („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 22/2016),  
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 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. априла 2021. године донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ  

И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК  ЗА 2021. ГОДИНУ  

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 

2021. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП 

„Водовод“ Чачак, на седници одржаној 19. априла 

2021. године, број 4/11. 

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

205. 

На основу члана 27. став 10. и став 13. 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 28. априла 2021. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу рушењем непокретности из јавне 

својине на кат. парцелама бр. 523/1 и 523/2 обе 

у КО Чачак   

 

 I ОТУЂУЈУ СЕ РУШЕЊЕМ ОБЈЕКТИ  ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, И ТО: 

- Објекат ознаке 1 – породично стамбена 

зграда, бруто површине 49m2 са к.п. бр. 523/1 К.О. 

Чачак који је делом изграђен и на к.п. бр. 523/2 

К.О. Чачак (45m2 на к.п. бр. 523/1 и 4m2 на к.п. бр. 

523/2 обе К.О. Чачак) 

- Објекат ознаке 1 – помоћна зграда, бруто 

површине 12m2 изграђена на к.п. бр. 523/2 К.О. 

Чачак. 

 

 II Отуђење рушењем објеката ближе 

описаних у тачки I овог решења спроводи се ради 

изградње дела Синђелићеве улице у ком циљу је 

Градска управа за урбанизам града Чачка донела 

Решење о експропријацији и администаративном 

преносу број 465-11/2015-IV-2-07 од 19.02.2016. 

године, којим су прибављене у јавну својину града 

Чачка катастарске парцеле и објекти ближе 

описани у тачки I овог решења. 

 

 III На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће Градској управи за урбанизам града 

Чачка поднети захтев за издавање дозволе о 

уклањању објекaта ближе описаних тачком I овог 

решења. 

 

 IV Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

206. 

На основу члана 27. став 10. и став 13. 

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 28. априла 2021. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу рушењем непокретности из јавне 

својине на кат. парцелама бр. 522/1 и 522/2 обе 

у КО Чачак   

  I ОТУЂУЈУ СЕ РУШЕЊЕМ ОБЈЕКТИ  ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, И ТО: 

- Објекат ознаке 1- породично стамбена 

зграда, бруто површине 67m2,  са к.п. бр. 522/1 К.О. 

Чачак који је делом изграђен и на к.п. бр. 522/2 

К.О. Чачак (56m2 на к.п. бр. 522/1 и 11m2 на к.п. бр. 

522/2 обе К.О. Чачак) 

- Објекат ознаке 2- помоћна зграда, бруто 

површине  15m2 изграђена на к.п. бр. 522/2 К.О. 

Чачак. 
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 II Отуђење рушењем објеката ближе 

описаних у тачки I овог решења спроводи се ради 

изградње дела Синђелићеве улице у ком циљу је 

Градска управа за урбанизам града Чачка донела 

Решење о експропријацији, број 465-13/2015-IV-2-

07 од 14.6.2016. године, којим су прибављене у 

јавну својину града Чачка катастарске парцеле и 

објекти ближе описани у тачки I овог решења. 

 III На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће Градској управи за урбанизам града 

Чачка поднети захтев за издавање дозволе о 

уклањању објекaта ближе описаних тачком I овог 

решења. 

 IV Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

 207. 

 На основу члана 22. став 7., 11. и 13. 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. и члана 15. 

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  28. априла 2021. године донела је  

РЕШЕЊЕ 

о одузимању пословне зграде од носиоца права 

коришћења МЗ Овчар Бања и отуђењу 

рушењем пословне зграде из јавне својине 

изграђене на кат. парцели бр. 2320/2  

у КО Врнчани 

I  ОДУЗИМА СЕ од Месне заједнице 

Овчар Бања, носиоца права коришћења, пословна 

зграда у јавној својини града Чачка, означена 

бројем 1 у листу непокретности број 115 КО 

Врнчани, изграђена на к. п. бр. 2320/2 К.О. 

Врнчани, укупне бруто површине у основи 34 м2 и 

ОТУЂУЈЕ рушењем, ради привођења предметне 

катастарске парцеле намени у складу са планским 

документом.   

 II На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре РС поднети захтев за 

издавање дозволе о уклањању објекта ближе 

описаног у тачки I овог решења. 

III Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

208. 

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 28. априла 2021. године,  донела је  

РЕШЕЊЕ 

о давању на коришћење пословне зграде  

на к.п. бр. 1096/2 КО Врнчани  

Месној заједници Врнчани 

 I ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ пословна 

зграда за коју није утврђена делатност, која је у 

јавној својини града Чачка, означена бројем 1 на 

к.п. бр. 1096/2 КО Врнчани, приземне спратности, 

бруто површине у габариту 159 m2, на неодређено 

време и без накнаде Месној заједници Врнчани (у 

даљем тексту МЗ Врнчани). 

II МЗ Врнчани има право да објекат ближе 

описан тачком I овог решења држи, користи у 

складу са природом и наменом ствари, даје у закуп 

по претходно прибављеној сагласности оснивача, 

даје на коришћење другом носиоцу права 

коришћења по претходно прибављеној 

сагласности оснивача, да њиме управља, сноси све 

трошкове одржавања и редовне употребе, као и да 

у складу са могућностима унапређује објекат и 

његова својства. 

 III МЗ Врнчани је дужна да води посебну 

евиденцију о вредности, стању и кретању 

непокретности која јој се даје на коришћење и да 

податке из посебне евиденције на прописан начин 

доставља надлежном органу Града, који води 
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јединствену евиденцију непокретности у јавној 

својини.   

 IV На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка и председник МЗ Врнчани ће 

закључити уговор о давању на коришћење објекта 

ближе описаног тачком I, у року од шездесет дана 

од дана објављивања овог решења, којим ће ближе 

регулисати међусобна права и обавезе.  

 V Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

209. 

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 28. априла 2021. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

о давању на коришћење пословне зграде  

на к.п. бр. 832/2 КО Ракова Mесној заједници 

Ракова 

 I ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ пословна 

зграда за коју није утврђена делатност, која је у 

јавној својини града Чачка, означена бројем 1 на 

к.п. бр. 832/2 КО Ракова, приземне спратности, 

бруто површине у габариту 497 m2, на неодређено 

време и без накнаде Mесној заједници Ракова (у 

даљем тексту МЗ Ракова). 

II МЗ Ракова има право да објекат ближе 

описан тачком I овог решења држи, користи у 

складу са природом и наменом ствари, даје у закуп 

по претходно прибављеној сагласности оснивача, 

даје на коришћење другом носиоцу права 

коришћења по претходно прибављеној 

сагласности оснивача, да њиме управља, сноси све 

трошкове одржавања и редовне употребе, као и да 

у складу са могућностима унапређује објекат и 

његова својства. 

 III МЗ Ракова је дужна да води посебну 

евиденцију о вредности, стању и кретању 

непокретности која јој се даје на коришћење и да 

податке из посебне евиденције на прописан начин 

доставља надлежном органу Града, који води 

јединствену евиденцију непокретности у јавној 

својини.   

 IV На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка и председник МЗ Ракова ће закључити 

уговор о давању на коришћење објекта ближе 

описаног тачком I, у року од шездесет дана од дана 

објављивања овог решења, којим ће ближе 

регулисати међусобна права и обавезе.  

 V Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

210. 

На основу члана 35. став 7. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 

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

одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. 

закон и 9/20) и члана 54. став 1. тачка 5) Статута 

града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

6/19), уз претходно прибављену сагласност 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре број 350-01-00574/2021-11 од 

23.04.2021. године, Скупштина града Чачка, на 

седници одржаној 28. априла 2021 године, донела 

је 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОВЧАР БАЊУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

1. ОПШТИ ДЕО 

1.1. Правни и плански основ за израду 

плана  

Правни основ за израду Измена и допуна Плана 

генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка садржан је у: 

- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - УС, 24/11, 

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

132/14, 145/14-УС, 83/18, 31/19, 37/19 – др. 

закон и 9/20). 
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- Правилнику о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). 

- Одлуци о изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка, број 06-5/2021-I 

(„Службени лист града Чачка“, бр. 3/2021). 

Плански основ за израду Измена и допуна 

Плана генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка (у даљем тексту Измене и 

допуне ПГР-а) су: 

-  Просторни план града Чачка („Службени лист 

града Чачка“, бр. 17/2010) 

-  Уредба о утврђивању Просторног плана 

подручја посебне намене Предела изузетних 

одлика „Овчарско-кабларска клисура“ („Сл. 

гласник РС“, бр. 46/2019). 

1.2. Циљеви и задаци израде плана  

Циљ израде Измена и допуна ПГР-а је 

утврђивање мера, правила грађења и начина 

коришћења и уређења земљишта, као и заштите 

планског подручја. 

    Основни циљеви израде и доношења плана су: 

 усклађивање са смерницама које даје 

Просторни план града Чачка („Службени 

лист града Чачка“, број 17/2010) и Уредба 

о утврђивању Просторног плана подручја 

посебне намене Предела изузетних одлика 

“Овчарско - Кабларска клисура“ (“Сл. 

гласник РС”, бр. 46/2019). 

 препознавање туристичке понуде овог 

бањско-лечилишног насеља, 

 плански развој туризма усклађен са 

очувањем животне средине и унапређењем 

природних вредности - одрживи развој, 

 заштита и рационално коришћење 

термоминералних извора који 

представљају примарну вредност и 

природну реткост, 

 иницирање и стимулисање развоја 

активности комплементарних туризму, 

 подизање нивоа угоститељских услуга, 

 планирање и опремање здравствено–

лечилишних комплекса, 

 санација и уређење заштићених културно-

историјских споменика, 

 планирање објеката за ловни и риболовни 

туризам, 

 повећање нивоа саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре, која је од примарног 

значаја за даље функционисање бање и 

формирање њеног дефинитивног 

просторног карактера, 

 дефинисање правила уређења и правила 

грађења, 

 одређивање површина јавне намене, 

 стварање услова за реконструкцију и 

изградњу објеката са различитим типовима 

становања који ће са пратећим садржајима 

у свом склопу омогућити функционисање 

бање као туристичког центра, 

 стварање услова за обезбеђење смештајних 

капацитета високе категорије, спортско 

рекреативних садржаја и других пратећих 

комерцијалних садржаја, 

 заштита природне и културне баштине, 

 унапређење животне средине. 

Израда плана заснива се на постављеним 

циљевима и задацима и то у складу са: 

 Просторним планом града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“, бр. 

17/2010). 

 Уредбом о утврђивању Просторног плана 

подручја посебне намене Предела 

изузетних одлика „Овчарско-кабларска 

клисура“ („Сл. гласник РС“, бр. 46/2019). 

 Могућностима геоморфолошких 

карактеристика терена, потребама 

привредних субјеката и других корисника 

простора, као и принципима заштите 

животне средине. 

1.3. Предмет Измена и допуна ПГР-а 

           Предмет Измена и допуна ПГР-а је цео 

простор Плана генералне регулације за Овчар 

Бању на територији града Чачка.  

Изменама и допунама Плана генералне 

регулације се приступа по иницијативи ЈУ 

„Туристичка организација Чачка“ у циљу 

усаглашавања плана са Уредбом о утврђивању 

Просторног плана подручја посебне намене 

Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска 

клисура“ коју је донела Влада Републике Србије, 

као и стварања могућности за извођење многих 

пројеката који су у плану ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“, а који до сада нису могли 

бити реализовани. Измене и допуне Плана 
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генералне регулације су неопходне како не би 

дошло до застоја у развоју Предела изузетних 

одлика „Овчарско-кабларска клисура“ и 

туристичког потенцијала наведеног подручја.  

С обзиром да се кроз Измене и допуне ПГР 

сагледава читав захват важећег плана, у току 

израде размотриће се и остали предлози и захтеви 

и уградити у план, уколико су исти оправдани. 

1.4. Граница обухвата плана  

На североистоку обухвата, граница плана 

се поклапа са северном границом к.п. бр. 2352/3. 

Идући ка западу, граница се поклапа са делом 

северозападне границе к.п. бр. 2352/1, потом 

прелази преко к.п. бр. 1756/1 и даље прати 

североисточну, северозападну и југозападну 

границу к.п. бр. 1756/4, да би још једном прешла 

преко к.п. бр. 1756/1 и поново се вратила на 

северозападну границу к.п. бр. 2352/1. Пратећи 

ову, а потом и западну границу исте парцеле. 

Наставља даље ка југу пратећи западне границе 

к.п. бр. 2352/6 и 2352/8, као и делом западне 

границе к.п. бр. 2352/2. Обухвата к.п. бр. 2352/5, 

пратећи њену северну и западну границу, а потом 

се поново враћа на западну границу к.п. бр. 2352/2 

и из најјужније тачке западне границе исте 

парцеле, граница плана скреће ка западу, прелази 

преко к.п. бр. 1756/14,  и долази у најближу 

граничну тачку ове парцеле. Из ове тачке, граница 

плана прелази преко к.п. бр. 1756/5 и долази на 

северну границу к.п. бр. 2311. Граница плана даље 

прати северну, а онда и западну границу к.п. бр. 

2311. Даље наставља у истом правцу преко к.п. бр. 

1756/6, потом скреће ка западу, и даље прелазећи 

преко к.п. бр. 1756/6, и једним делом се поклапа са 

њеном јужном границом. Граница плана потом 

прелази преко јужног дела к.п. бр. 1756/13 и 

долази на границу између ове и к.п. бр. 2351/2 и 

идући ка северу, прати ову границу. Потом 

наставља северозападном границом к.п. бр. 

2351/2. Затим, граница плана прати границе к.п. 

бр. 2371/1, обухватајући ову парцелу. Потом се 

граница плана поклапа са источним границама к.п. 

бр. 2352/4 и 2352/3 и долази у своју почетну тачку. 

Све побројане парцеле налазе се у 

катастарској општини Врнчани. 

Површина обухвата износи 31,82 ha. 

Катастарске парцеле које улазе у обухват 

Плана 

К.О. Врнчани 

Делови парцела: 

1756/1, 1756/5, 1756/6, 1756/13 и 1756/14. 

Целе парцеле: 

1756/3, 1756/4, 1756/15, 1756/16, 1756/17, 1756/18, 

1756/19, 1756/20, 1756/21, 1756/23, 1756/25, 

1756/26, 2311, 2312, 2313/1, 2313/2, 2314, 2315, 

2316/1, 2316/2, 2317, 2318, 2319, 2320/1, 2320/2, 

2320/3, 2320/4, 2320/5, 2320/6, 2320/7, 2320/8, 

2320/9, 2320/10, 2320/11, 2320/12, 2320/13, 

2320/14, 2320/15, 2320/16, 2320/17, 2323/1, 2323/2, 

2323/3, 2323/4, 2324, 2325/1, 2325/2, 2325/3, 2326/1, 

2326/2, 2326/3, 2327/1, 2327/2, 2327/3, 2328/1, 

2328/2, 2329/1, 2329/2, 2329/3, 2330/1, 2330/2, 

2330/3, 2330/5, 2330/6, 2330/9, 2330/10, 2330/11, 

2330/12, 2331/1, 2331/2, 2331/3, 2331/4, 2331/5, 

2331/6, 2331/8, 2331/9, 2331/10, 2332, 2333/1, 

2333/2, 2333/3, 2351/2, 2351/3, 2352/1, 2352/2, 

2352/3, 2352/4, 2352/5, 2352/6, 2352/7, 2352/8, 

2352/9, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2371/1 и 

2371/2. 

Катастарске парцеле у обухвату Плана су 

побројане према добијеној катастарској подлози. 

Уколико постоје неслагања између Плана и 

катастарског операта, меродавни су подаци из 

катастарског операта.  

1.5. Обавезе, услови и смернице из 

планских докумената вишег реда  

1.5.1. Извод из Просторног плана града Чачка  

Предметни простор је према смерницама  

Просторног плана града Чачка одређен за даљу 

планску разраду планом генералне регулације. 

 

III ПРИНЦИП И ПРОПОЗИЦИЈЕ 

КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 

ПЛАНСКОГ ПРОСТОРА 

5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

УНАПРЕЂЕЊА ПРИРОДНИХ И 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

5.1. РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И 

УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ПРОСТОРА 

(РЕФЕРАЛНА КАРТА 4) 

... 

Град Чачак располаже са значајним 

бањским потенцијалом. На простору Града се 

налазе три бање. 

Овчар Бања се налази у Овчарско-

кабларској клисури, удаљена 17км од Чачка и исто 

толико од Пожеге, окружена шумовитим 

планинама Овчаром и Кабларом. 

... 

Приоритет у области туризма представља 

развој бањско-лечилишних центара (бања Горња 

Трепча, Овчар Бања и Слатинска бања) и 

Овчарско-кабларске клисуре (проглашено 

заштићено природно добро изузетних одлика I 

категорије (“Сл. гласник РС“ бр. 16/2000) са 

културно-историјским споменицима. 
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... 

Детаљна намена, садржај, начин изградње 

и мере заштите простора намењених туризму 

дефинисаће се одговарајућим урбанистичим 

плановима и стратегијом и програмом развоја 

туризма Чачка. 

IV. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА 

ПРОСТОРА 

... 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ПЛАНИРАНОЈ 

МРЕЖИ НАСЕЉА 

... 

Бањска насеља 

Посебна категорија у мрежи насеља је 

бањско насеље са функцијом природног 

лечилишта, која их издваја од осталих насеља. 

Развој бањских лечилишта је једна од окосница 

развоја туризма у Граду. 

У ову категорију насеља спадају Горња 

Трепча, Овчар Бања и Слатинска бања. 

Да би ова насеља добила статус бање, с 

обзиром на чињеницу да нису проглашена за бање, 

а утврђено је да су са становишта коришћења 

термоминералних вода у балнеолошке сврхе 

интересантна подручја лечилишта, у будућем 

периоду морају да испуне одређене услове за упис 

у регистар бања према Закону о бањама. 

Сматра се да су испуњени услови у погледу 

уређености и опремљености ако бања има: 

- сертификате о природним лековитим и 

рекреативним факторима потребног квалитета и 

квантитета издате од стране надлежних 

институција; 

- организовану здравствену службу; 

- објекте и уређаје за коришћење природног 

лековитог фактора; 

- објекте за смештај и боравак посетилаца; 

- одговарајуће комуналне и друге службе и објекте 

(водовод, канализација, саобраћајнице, ПТТ и 

електрообјекте и јавне зелене и рекреационе 

површине). 

За бање је потребно донети одговарајуће 

планске документе, у складу са прописима о 

планирању и уређењу простора. Планом се 

обезбеђује, поред осталог, заштита и очување 

природних лековитих фактора у бањи, спречавање 

активности које могу нарушити основна обележја 

и својства бање, услови уређења и изградње на том 

подручју и стварање услова за развој 

здравствених, рекреативних и туристичких 

функција бање. 

Да би бање могле успешно развијати своје 

основне функције (лечилишну и здравствено-

рекреативну и рекреативно-туристичку) морале би 

испунити више захтева: 

 да се обезбеди заштита и рационално 

коришћење основног и специфичног феномена 

 термоминералних извора који представљају 

примарну вредност и природну реткост, тј. 

главно, 

 обележје индивидуалности бања и централну 

тачку у просторној организацији бањских 

места, 

 заштитити и унапредити бањски амбијент, 

који је услов одржања њихове лечилишне и 

рекреативне улоге, са његовим обликовањем у 

складу са локалним специфичностима 

 урбанистичко развијање кроз функционалну 

организацију и међусобну повезаност свих 

служби, 

 делатности и објеката, 

 квалитетно инфраструктурно опремање, 

 очување природне средине. 

Развој бања треба да се одвија у правцу 

развоја здравственог туризма заснованог на 

проширењу постојећег обима здравствених услуга 

и увођење нових. С обзиром да су бање засноване 

на лековитом фактору треба их усмерити ка 

специјалистичко-лечилишним функцијама сходно 

лековитим својствима термоминералних вода. 

Здравствене услуге треба укључити у туристичку 

понуду, кроз успостављање здравствено-

рекреативног програма. 

С обзиром да у протеклом периоду није 

било довољно улагања у ове просторе, заступљен 

је само сезонски туризам и делимично 

контролисана или неконтролисана лечилишна 

функција. Зато је потребно у планираном периоду 

проширити обим функција и увести нове, како би 

се продужила сезона и употпунила понуда у 

погледу бањских садржаја. 

Развој бањских насеља мора да се одвија у 

правцу њихове мултифункционалности 

(разноврсност садржаја спортско-рекреативних, 

културно-забавних и др.), те проширивање понуде 

и повезивање са активностима и садржајима 

других врста туризма (планински, сеоски, верски, 

еколошки туризам и сл.), али и активирањем 

туристичких локалитета и садржаја у окружењу 

(рекреација на води, риболов, планинарење, 

пешачке стазе, културно-историјски споменици и 

др.). 
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Бањски простор уредити тако да пружа: 

 висок ниво доступности урбаних услуга 

 разноврсност, квалитет и квантитет услуга 

(кроз јавни и приватни сектор) 

 квалитетан јавни простор 

 повољну културну климу. 

Бањска насеља обухватају следеће неопходне 

садржаје: 

 уређени бањски центар 

 туристичко бањски и рехабилитациони центар 

 становање (породично и вишепородично) 

 смештајне и угоститељске капацитете (хотели, 

апартмани, виле и др.) 

 јавне функције 

 централне функције (терцијарни и квартални 

сектор) 

 уређене зелене површине 

 спортско-рекреативне садржаје 

 уређене каптиране изворе и др. 

... 

1.5.2. Извод из Просторног плана подручја 

посебне намене Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“ 

Предметни простор је у целини зашао у 

обухват ППППН Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“.  

Мали део плана залази у  подручје са 

режимом заштите II степена (локалитет 

„Каблар“), док се остатак простора у обухвату 

налази у режиму заштите III степена 

заштићеног природног добра.  

Део обухвата се налази у подручју са II 

степеном заштите културних добара (комплекс 

манастира Благовештење), и у њему се налази 

НКД – Споменик културе од великог значаја са 

режимом заштите I степена културног добра, 

односно црква манастира Благовештење са 

иконама из XVII века. Тај простор се налази у 

оквиру обухвата детаљне разраде ППППН, па 

овим Изменама и допунама ПГР-а  неће бити 

третиран. Остатак простора у обухвату се 

налази на подручју са режимом заштите III 

степена културних добара. 

V. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ 

РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

1.1. Заштита подручја Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура” 

... 

На делу заштићеног подручја са режимом 

заштите III степена главне мере заштите су: 

а) забрана изградње објеката, осим: 

 изградње, реконструкције, доградње и 

одржавања стамбених, економских и 

помоћних објеката пољопривредних 

домаћинстава, манастира и објеката јавне 

намене у оквиру постојећих грађевинских или 

суседних, просторно блиских парцела; 

 изградње и реконструкције објеката 

туристичког смештаја, угоститељства, других 

услужних, занатских, јавних, стамбених и 

породичних објеката за одмор у оквиру 

грађевинских подручја насеља Овчар Бања, 

утврђених урбанистичким плановима и на 

другим деловима подручја који су овим 

планом и/или другим просторним плановима 

утврђени као зоне изградње, и то: 1. Зона 

„Нова пруга” у Видови између Западне Мораве 

и нове железничке пруге (наспрам манастира 

Ваведење), 2. Зона „Видовска обала” у 

прибрежном делу акумулације „Међувршје” 

између бране и Видовског тунела, 3. Зона 

„Кривајица-Пејичина кривина” на простору 

трећег, најнизводнијег меандра, 4. Зона 

„Рапајловача – Стара пруга” између Јовањског 

и Видовског тунела и 5. Зона „Трбовац” са 

десне стране Западне Мораве, низводно од 

манастира Преображење. 

2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА 

2.1. Споменичка целина „Овчарско-кабларски 

манастири” 

Главне мере заштитног режима III степена 

су у највећој мери подударне са мерама утврђеним 

за режим заштите III степена предела изузетних 

одлика и обухватају: 

 забрану изградње објеката који могу изазвати 

оштећивање или уништавање материјалних 

садржаја културних вредности или величином, 

обликом, изгледом и функцијама могу имати 

значајан неповољан утицај на карактеристична 

обележја предела;  

 забрану отварања каменолома и експлоатације 

минералних сировина, осим термалних вода и 

забрану или ограничење коришћења других 

природних ресурса (шуме, земљиште, воде) 

уколико је индикован значајан неповољан 

утицај на културне вредности и предео; 

 забрану одстрела дивљачи. 
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3. ТУРИЗАМ 

… 

Активираће се развој образовног туризма 

чији је један од циљева стицање конкретних знања 

кроз осмишљене програме, посебно намењене 

деци и младима у стицању функционалног знања и 

развоју креативности. Предвиђа се развој 

образовног туризма, кроз различите форме везане 

за школски програм, живот на селу (образовне 

фарме), практичан рад (центри забаве и 

образовања, рурални тематски центри), 

истраживање природе (центри открића) и др. 

Центар образовног туризма може бити издвојено 

одељење ОШ „Ратко Митровић” из Чачка које се 

налази у Овчар Бањи. 

… 

Спа и велнес туризам развијаће се у Овчар 

Бањи, са планираним хотелским и бањским 

капацитетима, као и рекреативним садржајима, 

утврђеним Планом генералне регулације за Овчар 

Бању, на територији града Чачка („Службени лист 

града Чачка”, број 14/13, у даљем тексту: ПГР за 

Овчар Бању на територији града Чачка). 

Комплетирање туристичке понуде захтева и 

уређење и инфраструктурно опремање аутокампа 

у Овчар Бањи, с обзиром да кампинг има узлазну 

тражњу на европском тржишту. 

… 

Туристичка понуда и туристички 

производи биће просторно организовани у 

неколико туристичких зона: 

1. Зона културног и верског туризма, 

2. Зона природе, 

3. Зона бањског центра, спа и велнес туризма (са 

визитор/образовним центром ПИО „Овчарско-

кабларска клисура”), 

4. Зона акваторија, 

5. Зона руралног туризма. 

… 

Једини туристички центар на подручју 

просторног плана представља Овчар Бања, као 

зона бањског центра. У Овчар Бањи предвиђен је 

визитор центар „Овчарско-кабларске клисуре” као 

и центар образовног туризма. Преостали простор 

подручја бање (дефинисан 2011.) обухваћен је 

туристичким зонама природе, културног и верског 

туризма и зоном акваторије.  

Зону акваторија формирају језера са свим 

хидротехничким и хидроенергетским објектима, 

полигонима за спортове и рекреацију на води, 

пристанима за пловила у функцији путева културе 

и природе, посматрања птица и др. За потребе 

локалних корисника из Чачка планира се уређење 

плажа и понтона за привез малих пловила на 

Међувршком језеру. 

Локација марине код Овчар Бање коначно 

ће се дефинисати локалним планским документом 

уз обавезне консултације са управљачем ПИО и 

прибављањем услова од Завода за заштиту 

природе Србије и надлежног водопривредног 

предузећа. 

… 

VI. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА 

2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

2.1. Смернице за спровођење Просторног плана у 

другим планским документима  

и однос према донетим планским документима 

 

Важећи плански документи донети до дана 

ступања на снагу овог просторног плана, 

примењују се на следећи начин: 

1. не примењују се плански документи у 

границама ПИО „Овчарско-кабларске клисуре” 

и целине „Овчарско-кабларски манастири” (део 

обухвата режима I и II степена заштите 

непокретних културних добара-детаљна 

регулациона разрада, целине I-X, део обухвата 

режима II и III степена заштите природе и III 

степена заштите непокретних културних 

добара, део обухвата површина водног 

земљишта); 

2. примењује се, као изузетак, ПГР за Овчар 

Бању на територији града Чачка 

(„Службени лист града Чачка”, број 14/13), у 

делу површина изван режима I и II степена 

заштите манастира Благовештење. 

1.6. Опис постојећег стања  

1.6.1. Намена површина 

Тренутно је предметни простор у 

функцији: 

Становања које је заступљено као породично и 

вишепородично, а које је углавном повременог 

карактера. Јако мало је станова у којима се стално 

живи. Становање је организовано у објектима који 

су постављени по принципу објекат парцела, али 

пре свега у власничком смислу, док се око сваког 

објекта налази површина као припадајућа 

функционална целина са својим објектом.  
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Привреде која је заступљена кроз објекте и 

површине за потребе функционисања  ХЕ 

«Електроморава», где се у оквиру предметног 

простора налазе подземна постројења са својим 

прилазима и објекти за техничко одржавање.  

Комерцијалних делатности које су заступљене у 

неколико пословних објеката.  

Администрације која је заступљена кроз 

делатности Месне заједнице, Туристичке 

организације и поште која је организована у делу 

објекта у коме се одвија и трговина и друге 

централне функције. 

Туристичких садржаја који су заступљени у 

објектима за туристички смештај, угоститељство, 

инфо пункт и продаја сувенира. Неки од ових 

објеката на предметном простору егзистирају 

дужи низ година и претрпели су мале интервенције 

у погледу побољшања услова коришћења, а што 

није дало значајног напретка у развоју бање.  

Комуналних делатности које су углавном 

заступљене у објектима који подржавају 

инфраструктуру.  

Здравства које је заступљено кроз Дом здравља. 

Спорта и рекреације који се одвијају на прилично 

неуређеним и неорганизованим површинама. 

Манастира Благовештење који у оквиру 

предметног простора заузима значајно место како 

у постојању комплекса тако и у погледу својине 

над земљиштем. 

Зеленила које је заступљено у виду шумске 

вегетације, зеленила у форланду реке, аутохтоне 

вегетације, уређених зелених површина са 

просторима за игру деце, као и зеленила које је 

организовано у оквиру доминантних намена које 

подржава.  

Саобраћајних површина које су заступљене у виду 

државног пута I реда, напуштене трасе 

магистралног пута која има карактер насељске 

саобраћајнице, као и саобраћајница које се 

развијају кроз насеље и на које се ослањају 

саобраћајно-манипулативне површине које 

прожимају предметни простор. Кроз предметни 

простор развија се и траса железничке пруге која 

својим коридором заштите ограничава предметни 

простор. 

Водотока и то дела реке Западне Мораве која 

целом дужином тангира предметни простор и која 

заједно са одводним каналом из Хидроелектране 

представља значајан просторни мотив.  

Неизграђених површина које прожимају читав 

простор и које у већим површинама без 

ограничења остављају могућност за планирање 

адекватних садржаја. 

Изграђени објекти у оквиру предметног 

простора су прилично стари и готово да сви 

припадају истом периоду градње. На мањем броју 

објеката вршене су интервенције и то у смислу 

побољшања услова коришћења. Интервенције се 

препознају на објектима у функцији 

Хидроелектране, као и на мањем броју објеката у 

функцији туризма, па постојећи објекти својим 

квалитетом и садржајима не представљају значајна 

ограничења у даљем планирању.  

Објекти јавне намене су заступљени кроз 

објекте у функцији здравства и објеката у 

функцији Хидроелектране. 

Површине јавне намене у оквиру 

предметног простора препознате су као:  

- саобраћајне површине и то: државни пут 

првог Б реда бр. 23, напуштена траса магистралног 

пута М-5, насељске саобраћајнице и саобраћајно-

манипулативне површине, површине у функцији 

железнице:  

- уређене зелене површине  

- река Западна Морава 

- гробље 

- одводни канал у функцији хидроелектране. 

Површине јавне намене углавном нису 

катастарски дефинисане или, већ опредељена, 

јавна површина није спроведена (као што је случај 

са државним путем I реда). Поједине 

саобраћајнице изграђене су ван припадајуће 

катастарске парцеле, што је случај и са реком 

Западном Моравом која је на појединим местима 

знатно напустила своју катастарску парцелу. 

У графичком прилогу Анализа постојећег 

стања /Намена површина – начин коришћења/, 

намене су приказане према начину на који се 

површине користе, односно, како су у простору 

препознате. У периоду од усвајања ПГР-е који је 

предмет Измене и допуне није било значајније 

реализације. 

1.6.2. Трасе, коридори и регулација 

саобраћајница 

Површине у функцији саобраћаја:  

Постојеће саобраћајне површине 

обухватају Државни пут и  општинске 

саобраћајнице у оквиру целине са дефинисаним 

профилима, као и деонице некатегорисаних 

путева, прилази и остале саобраћајно-

манипулативне површине. 

Саобраћајна мрежа 

Кроз обрађивано подручје Плана 

генералне регулације за Овчар Бању пролази 

деоница Државног IБ реда бр. 23, деоница број 
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02317 од чвора 2315 Паковраће (Марковица) до 

чвора 2316 Кратовска стена.  

У оквиру граница овог Плана пролази 

деоница државног пута од стационаже км 106+395 

до км 106+691, a у складу са Референтним 

системом Републичке дирекције за путеве, чији је 

правни следбеник  ЈП „Путеви Србије“. 

Попречни профил државног пута на 

деоници у оквиру обрађиваног простора састоји се 

од коловозних трака ширине 7.0м, обостраних 

ивичних трака по 0.35м, банкина ширине 1.5м, са 

или без тротоара. У ове деонице је и мост преко 

реке Западне Мораве у дужини од 134м и 

раскрсница у зони улаза у насеље из правца Чачка.  

Изградњом обилазнице око насеља 

комплетан транзитни саобраћај усмерен је на 

тунел, а деоница старе трасе пута М-5 која пролази 

кроз саму Бању, а сада се користи за прилаз Бањи, 

односно има карактер локалног пута. Сам прилаз 

је преко челичног моста на Западној Морави 

дужине 130м. Веза насеља Овчар Бања на Државни 

пут првог Б реда бр. 23 остварена је раскрсницом 

у нивоу и обезбеђује све потребне траке за 

несметано укључење и искључење саобраћаја. 

Овај прикључак се налази на изласку из насеља 

према Чачку, док је на месту одвајања локалног 

пута од државног, из правца Ужица, дозвољено 

само изливање, односно десна скретања. 

Поред Државног пута првог Б реда и 

напуштеног дела његове трасе, као једине везе 

насеља са окружењем, на подручју Овчарско-

Кабларске клисуре важну улогу има асфалтни пут 

изграђен изнад леве обале Западне Мораве, дуж 

бивше трасе пруге уског колосека, који води од 

Бање, поред одмаралишта „Дом“, Рапајловаче 

(наспрам Међувршја) до Видовског тунела и 

долине Каменице. 

Овчар Бања удаљена ја од Чачка 18 км, 

Београда 162 км, Ниша 204 км. 

Положај нове трасе Државног пута 

омогућава добре услове и приступну везу са 

насељем Овчар Бања, као и добру висину за 

спровођење саобраћајне везе са железничком 

станицом.  

Осталу мрежу саобраћајница чине 

приступне улице са претежно асфалтним 

застором, углавном у лошем стању. Ширине ових 

саобраћајница крећу се од 3-5м. Већина постојећих 

саобраћајница нема своју катастарску парцелу или 

су фактички изведене ван њих. 

 Дакле, постојеће саобраћајне површине 

обухватају Државни пут са дефинисаним 

профилом и остале насељске саобраћајнице у 

оквиру обрађиваног простора. Већина постојећих 

саобраћајница нема своју катастарску парцелу већ 

пролази кроз општинско или неко друго 

власништво.  

1.6.2.2. Железничка инфраструктура 

Прва пруга уског колосека кроз Овчарско-

Кабларску клисуру изграђена је 1912. године 

приликом изградње пруге Ужице – Сталаћ. Данас 

је део те трасе искоришћен за изградњу 

регионалног система за водоснабдевање „Рзав“, из 

кога се водом снабдевају Чачак и Горњи 

Милановац, а део од Овчар Бање до села Видова је 

асфалтиран и користи се као локални пут. 

Овчар Бања данас је повезана пругом 

нормалног колосека Краљево – Пожега. Пруга је 

електрифицирана целом дужином, а у Овчар Бањи 

постоји железничка станица која се тренутно 

користи само као стајалиште („Инфраструктура 

железнице Србије“ а.д.  немају запосленог 

железничког радника па је објекат жел. станице 

затворен). Код железничке станице Овчар Бања 

постоји „укрсница“ са два станична колосека и две 

скретнице. 

Пругом данас дневно саобраћа 10 возова на 

релацији Чачак – Пожега, са обавезом 

заустављања у Овчар Бањи, и 4 воза (брза) који се 

не заустављају. Поред путничког, пругом се 

обавља и теретни саобраћај, тренутно у обиму 2 - 

3 воза дневно, са разноврсним транспортованим 

материјалом (чврсти материјали, течна горива).  

 У функцији целокупног саобраћаја, како 

друмског тако и железничког,  користи се укупна 

површина од 40300м2 што је око 13% целокупног 

простора. 

1.6.2.3. Оцена постојећег стања 

Саобраћајно географски положај Овчар 

Бање је повољан с обзиром да територијом насеља 

пролази веома важан државни коридор у нашој 

земљи односно Државни пут I Б реда.  

- Саобраћајна мрежа ван Државног пута IБ реда бр. 

23, веома је оскудна. 

           Може се закључити да је потребно 

реконструисати и допунити постојећу мрежу 

саобраћајница како би се саобраћајно повезале све 

планиране функционалне целине на овом подручју, 

а превасходно задржала адекватна и безбедна 

веза овог простора са постојећим Државним 

путем. 

1.6.3. Мреже и капацитети јавне комуналне 

инфраструктуре 

1.6.3.1. Хидротехничка инфраструктура 

Водоводна мрежа 

У насељу постоји дистрибутивна мрежа 

санитарне и термоминералне воде. 



Страна 468 – Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 29. април 2021. године 

Што се санитарне воде тиче, водозахват је 

у галерији ХЕ Овчар Бања, површине око 52м2, 

запремине око 27м3, издашности око 3,00 л/сец. Из 

галерије, вода се пумпа у резервоар изнад 

манастира Благовештење, запремине 17,50м3, 

одакле води развод пречника од 50мм и мање до 

потрошача. Са овог изворишта напојени су објекти 

у Овчар Бањи.  

Што се термоминералне воде тиче, са 

постојећег изворишта пумпна станица црпи 

80л/мин термоминералне воде и потискује (Х = 27 

м) у дистрибутивну мрежу. Црпна станица ради 24 

часа дневно. 

Постојећа дистрибутивна мрежа је стара 

око 50 година и израђена је од 

челичнопоцинкованог, ПЕ и ПВЦ материјала. 

Кроз Овчар Бању пролази магистрални 

челични цевовод Ø 1100 mm под радним 

притиском од 9 бара. 

Фекална канализација 

Канализациона мрежа организована је 

само у склопу ХЕ Овчар Бања где постоји мали 

систем канализације отпадних вода пречника 125 

мм, и две септичке јаме. 

У осталом делу насеља Овчар Бања не 

постоји организован систем каналисања отпадних 

вода. 

Атмосферска канализација 

Нема изграђене атмосферске канализације. 

1.6.3.2. Електроенергетска мрежа 

На делу подручја које је предмет овог 

плана налази се хидроцентрала ХЕ Овчар Бања 

снаге око 8.5МVA (мегавата). Од ове 

хидроцентрале делом  преко 35кВ-них кабловских 

водова,  а делом преко 35кV-них далековода  врши 

се пренос произведене  електричне енергије на 

једној страни правац Лучани преко ТС 35/10кV/кV 

Овчар Бања и Севојно и у другом правцу ка ХЕ 

Међувршје односно даље преко ове ХЕ за Чачак.  

Каблови 35кV су положени до решеткастих 

стубова далековода који се налазе на парцели 

2331/1 и то два до стубова далековода за два 

далековода ка Међувршју и трећи резервни који је 

дошао до стубова као резерва.    

Дистрибуцију електричне енергије на 

предметном подручју спроводи 

"Електродистрибуција Србије" д.о.о Београд, 

Огранак "Електродистрибуција Чачак". 

На подручју "Електродистрибуција Чачак" 

напајање конзума, коме припада и предметно 

подручје, је преко, трафостаница ТС 35/10 кV 

“ОВЧАР БАЊА” снаге 1x1000КVА + 1x1600 КVА 

шифра ТС:12024. Трафостаница 35/10кV/кV се 

налази ван граница овог плана. У овој 

трафостаници налази се осам водних поља и два 

трафо поља. Напајање ове трафо станице је од ХЕ 

Овчар Бања и из правца Лучана. Од ХЕ „Овчар 

Бања“ положен је кабал до кат. парцеле 2331/6 где 

се налази челични решеткасти стуб са кога даље 

наставља далековод до ТС 35/10кV/кV Овчар Бања 

и даље ка Лучанима. На истој катастарској 

парцели налази се и други стуб далековода са кога 

наставља далековод 35кV   ка Севојну. И до ове 

катастарске парцеле положен је резервни 

кабловски вод. 

На подручју Овчар Бање налази се седам 

трафостаница 10/0,4 кV и може се рећи да су 

заступљени сви типови: типске монтажне бетонске 

трафостанице, компактне, зидане, као и стубне 

трафостанице, инсталисане снаге од 50 кВА до 630 

кVА. Снаге трафостаница су одређене на основу 

постојећег конзума, лоциране према тежишту 

потрошње, пратећи изградњу индивидуалних и 

друштвених објеката и релативно задовољавају 

садашње потребе.  

У оквиру плана се налазе следеће 

трафостанице 10/0.4кV/кV: Трафостаница ''Овчар 

Бања'' снаге 630кVА која се налази са супротне 

стране  објекта Велнес центра у центру Овчар 

Бање.  Ова трафостаница је типска  монтажно-

бетонска. Са ове трафостанице се напајају 

потрошачи насеља Овчар Бања. Напајање ове 

трафостанице је са два кабловска вода 10кV, један 

од ТС 35/10кV/кV  Овчар Бања и из правца ТС 

10/0.4кV/кV  Тунел као и ТС Дом. Уз 

угоститељски објекат ''Дом'' постављена је 

трафостаница са истим називом ''Дом'''снаге 

100кVА. Код улаза у нови тунел изнад потпорног 

зида постављена је трафостаница 10/0.4кV/кV 

''Тунел'' снаге 630кVА. Ова трафостаница у 

грађевинском смислу је типска монтажно 

бетонска,  првенствено намењена за 

функционисање осветљења тунела и 

саобраћајница око тунела. Напајање ове 

трафостанице је кабловски кабловима 10кV 

положеним од ТС 10/0.4кV/кV Овчар Бања и од ТС 

35/10кV/кV.  Поред поменутих трафостаница  сам 

комплекс  Овчар Бања има и следеће 

трафостанице; Трафостаница 10/0.4кV/кV „Камп“ 

која се налази непосредно уз трафостаницу 

35/10кV/кV снаге 100кVА.  Ван граница овог 

плана налазе се стубне трафостанице „Сретење“ и  

„Тројице“ свака снаге 50кVА.  Стубне 

трафостанице су повезане далеководима 10кV 

постављеним на бетонским стубовима. 

У насељу Овчар Бања нисконапонска 

мрежа је једним делом кабловска,  а делом 

надземна. Надземна мрежа је делом на дрвеним 

стубовима изграђена од самоносивог кабловског 

снопа и делом са проводницима на потпорним 

изолаторима. 
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У оквиру насеља постоји изграђено 

осветљење саобраћајница канделаберским 

стубовима, као и стубовима јавне расвете, а један 

део осветљења налази се на стубовима НН мреже. 

1.6.3.3. Телекомуникациона инфраструктура 

ТТ саобраћај на посматраном подручју 

Овчар Бање и заштићеног предела обавља се преко 

предузећа Телеком Србија и њене 

инфраструктуре. Телекомуникациона мрежа у 

насељу Овчар Бања је релативно нова и може да 

задовољи тренутне потребе као и потребе у развоју 

бање. Телекомуникациони односно ТТ саобраћај 

се обавља преко  крајње дигиталне централе ИП 

МСАН ИНДОР варијанта типа УА 5000 

ХУАWЕИ, смештене у самом центру насеља. 

капацитет саме централе је следећи: инсталисани 

капацитет је 304 ПОТС и 8 ИСДН прикључака. 

Тренутно је укључено 164 ПОТС, 2Б+Д 

претплатника, а 41  су корисници и АДСЛ услуга.  

Дигитална централа “Овчар Бања” је 

повезана путем оптичког кабла ТОСМ 03 

капацитета 12х2х0.5х3.5ЦМАН(релација КАТЦ 

Пријевор-ИП МСАН  Овчар Бања) дуж 

железничке пруге Чачак - Пожега. 

Приступна мрежа је у целини подземна и 

изграђена бакарним кабловима, са капацитетом 

главних каблова 830 парица са надређеном 

централом и претплатничког са телефонском 

централом у Чачку. 

Развијена је и мрежа бежичне ЦДМА 

технологије те је и најудаљенијем претплатном 

кориснику могуће врло брзо обезбедити 

телефонски интернет прикључак. 

Цело подручје овог плана је квалитетно 

покривено сигналом мобилне телефоније. На овом 

подручју заступљени су сви оператери мобилне 

телефоније и то Телеком Србија, Теленор и ВИП 

Мобиле. На оближњем врху планине Овчар налазе 

се стубови базне станице свих мобилних оператера 

који су заступљени на подручју Републике Србије. 

На истом планинском врху се налази и репетитор 

преко кога се емитује ТВ сигнал. 

Поштански саобрађај се одвија на следећи 

начин: На подручју насеља Овчар Бања налази се 

једна корпоративна јединица поштанске мреже 

која је у склопу јединствене ЈПО (јавни поштански 

оператер) мреже и где делатност обављају стално 

запослени радници у ЈПО. Ова корпоративна 

јединица поште је центар гравитације за насеља 

Рошци, Врнчани и Јанчићи, са укупно 863 

становника и 330 домаћинстава, по попису 2011. 

године. Објекат у коме је смештена пошта налази 

се у централном делу насеља. 

1.6.3.4. Термотехничка инфраструктура 

Експлоатационе резерве термоминералних вода 

Из постојећег објекта – копаног бунара, 

може се захватити значајна количина термалне 

воде (осетно изнад садашњих потреба бање), а 

пробним црпењем је постигнут капацитет од 49.5 

l/s уз депресију 2.1 м. 

Међутим, да би се експлоатационе резерве 

термоминералне воде копаног бунара оцениле са 

потребном поузданошћу, неопходно је 

испоштовати процедуру прописану важећим 

правилником. По том правилнику, прати се 

експлоатација воде током једне године, уз 

комплетне анализе (4 пута годишње за Б 

категорију и један пут месечно за А категорију). 

Напоменимо, такође, да постоје 

хидрогеолошки услови за налажење 

термоминералне воде осетно више температуре од 

коришћене. До тада, може се рачунати на 

захватање воде из копаног бунара у количини 45-

50 l/s уз смањење температуре са 37.5°C на 36°C 

(због утицаја хладне воде). 

Како постоји хидрауличка веза 

термоминералне воде и речне воде, повремено се 

осећа замућеност воде из бунара, што је још један 

разлог да се мора тражити нова каптажа нешто 

удаљенија од реке. 

Инсталације и постројења водовода 

У насељу постоји дистрибутивна мрежа 

санитарне и термоминералне воде. 

Што се термоминералне воде тиче, са 

постојећег изворишта пумпна станица црпи 80 

л/мин (1,33 l/s) термоминералне воде и потискује 

(Х = 27 м) у дистрибутивну мрежу. Ово је много 

мање од издашности постојећег бунара. Црпна 

станица ради 24 часа дневно. 

Постојећа дистрибутивна мрежа је стара 

око 50 година и израђена је од 

челичнопоцинкованог ПЕ и ПВЦ материјала. 

Објекти, туристички, здравствени и 

производни капацитети: 

Стамбене зграде у Овчар Бањи: од укупно 

86 станова 48 је везано на топлу термоминералну 

воду. 

Манастир Никоље је прикључен на 

дистрибутивни цевовод термоминералне воде са 

ПВЦ цеви Ø5/4" а преко хидрофора (Х=3 бара) се 

вода потискује у манастир. Потрошња овог објекта 

је око 0,9 л/с. 

Манастир Благовештење је прикључен на 

дистрибутивни цевовод термоминералне воде са 

ПВЦ цеви Ø6/4", а преко хидрофора (Х=3 бара) се 

вода потискује у манастир. Потрошња овог објекта 

је око 1,2 л/с. 

Планинарски дом данас функционише као 

објекат отвореног типа и располаже са 40 лежајева, 
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има кухињу, ресторан капацитета 70 места, терасу 

и др. 

Хотел “Каблар”, капацитета 43 лежаја, 

једини хотел у Овчар Бањи послује као Wellness 

центар „Каблар“. 

            Објекат УТП "Морава" поред магистралног 

пута. 

Очито је да је неопходно израдом планске 

и техничке документације предузети мере да се 

тренутно створене карактеристике значајно 

поправе, и да се формира јединствен систем за 

водоснабдевање санитарном водом, коришћењем 

каптажних вода из објеката ХЕ и прикључењем на 

регионални систем Рзав. Ово пре свега због 

потреба туристичких капацитета, као и 

комуналних потреба, као што су противпожарна 

заштита, заливна мрежа и сл. 

Део садржаја који се налазе на Лучанској 

страни снабдевају се термоминералном водом са 

територије Града Чачка. 

Гасовод 

На простору у обухвату плана не постоји 

изграђена мрежа гасовода.  

1.6.4. Зеленило 

На простору у обухвату плана, зеленило је 

присутно у виду шумског растиња и аутохтоне 

вегетације уз границе плана, док се у 

унутрашњости може наћи култивисано растиње. У 

централном делу је присутно неколико уређених 

јавних зелених површина. Највећа од њих је парк, 

уз леву обалу канала, а поред њега, присутно је и 

више мањих озелењених површина. Култивисано 

растиње се јавља и у склопу других намена. 

Стање животне средине 

            Досадашња сазнања и расположиви подаци 

о стању животне средине Овчар Бање указују да су 

основни елементи природних потенцијала (ваздух, 

земљиште, биодиверзитет и предео/пејзаж) у 

значајној мери и даље очувани, и ако су током 

времена претрпели значајне промене. 

              Подручје Овчарско Кабларске клисуре је у 

последњих стотинак година претрпело бројне 

трансформације. 

             Извесно је да је клисура била изван 

главних саобраћајних токова и да је бања била 

једино насељено место. У каснијим временима 

долази до формирања снажне монашке заједнице, 

но промене у клисури постају интензивне тек 

пробијањем трасе пута и пруге. Тиме је клисура у 

целини постала проходна, а њена природна 

богатства доступна. То се пре свега односи на 

шуме које се експлоатишу, често на непримерен 

начин. 

           Коначна измена укупног лика клисуре 

одиграла се формирањем акумулације, чиме су 

знатне површине потопљене, а у клисури се 

појавио потпуно нови елемент простора – 

вештачко језеро. Две бетонске бране, мрежа 

далековода, измењен екосистем клисуре и њен 

укупан изглед само су неке од тих промена.  

            Непланска изградња, сиромашнији биљни 

и животињски свет, бројни инфраструктурни 

системи, две акумулације и бране у ширем 

окружењу и врло густ транзитни саобраћај у 

значајној мери су довели до измене укупне слике 

клисуре, као и не малих загађења појединих делова 

животне средине или њихове деградације.  

1.6.5. Оцена расположивих података за 

израду плана 

За израду плана коришћене су подлоге и 

подаци који су добијени од надлежних јавних 

предузећа и институција.  

Добијене катастарске подлоге су при 

изради плана коришћене комбиновано са орто-

фото приказом подручја и ажурираном висинском 

представом. 

Остали подаци и услови уграђени су у 

План, а услови Јавних предузећа везани за 

инфраструктурно напајање предметног простора 

коментарисани су у оквиру поглавља која се баве 

инфраструктуром. 

У поступку прибављања података за 

израду плана обрађивач је извршио евидентирање 

постојећег стања и при томе препознао објекте по 

намени, квалитету, начину коришћења и др.  

Списак јавних педузећа од којих су добијени 

услови за израду Плана 

1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ 

Ул. цара Лазара бр. 24, 36 000 Краљево 

2. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

Ул. др Ивана Рибара бр. 91, 11070 Нови Београд 

3. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - Управа за 

инфраструктуру одбране   

Ул. Балканска бр. 53, 11000 Београд 

4. JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ - Техничка 

служба 

Ул. краља Петра I бр 8, 32000 Чачак 

5. ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд , ВПЦ 

„МОРАВА“ Ниш, РЈ „ЗАПАДНА МОРАВА“ 

Чачак 

Ул. Страјина Лапчевића бр. 3/2, 32000 Чачак 



29. април 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 471 – Број 9 

6. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. 

Београд, Огранак „Електродистрибуција“ 

Чачак 

Ул. Кренов пролаз бб, 32 000 Чачак 

7. ЈП „ГРАДАЦ“ 

Ул. цара Лазара бр. 51, 32 000 Чачак 

8. „СРБИЈАГАС“, ОДЦ Чачак 

Косовски венац бр.12, 32000 Чачак 

9. ВИП  МОБИЛЕ  д.о.о.  

Ул. Омладинских бригада бр. 21, 11070 Нови 

Београд   

10. ЈКП "ЧАЧАК"- Техничка служба 

Ул. Скадарска бр. 17, 32000 Чачак 

11. ЈП "РЗАВ"   

Ул. Чачанска бб, 31230 Ариље 

12. МУП РС, Одељење за ванредне ситуације 

Чачак 

Ул. Булевар ослобођења бр. 5, 32 000 Чачак 

13. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА – ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА САНИТАРНУ ИНСПЕКЦИЈУ 

Одсек за санитарни надзор Чачак 

Ул. жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак 

14. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ 

Ул. Булевар краља Александра, бр. 282, 11000 

Београд 

15. ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА",  РЈ 

Поштанског саобраћаја "ЧАЧАК" 

Ул. кнеза Милоша бр. 6, 32000 Чачак 

16. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА 

ЧАЧКА – Група за заштиту животне средине 

Ул. жупана Страцимира, бр. 2, 32 000 Чачак 

17. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

Ул. Немањина, бр. 22-26, 11 000 Београд       

18. ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - Техничка служба 

Ул. цара Лазара бр. 33, 32000 Чачак 

19. ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈА“  

Ул. кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд 

20. РАТЕЛ – Регулаторна агенција за електронске 

комуникације и поштанске услуге 

Ул. Палмотићева  бр. 2, 11103 Београд 

21. „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“  а.д., ИЗВРШНА 

ДИРЕКЦИЈА РЕГИЈЕ – ЦЕНТАР, Извршна 

jединица Чачак 

Ул. госпoдар Јованова бр. 15, 32000 Чачак 

 

22. ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ 

АД 

Ул. Немањина, бр. 6, 11 000 Београд       

23. РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 

Парк Ташмајдан бб  ПФ16, 11 000 Београд 

24. ТЕЛЕНОР д.о.о.  

Ул. Омладинских бригада бр. 90, 11070 Нови 

Београд 

Списак јавних педузећа од којих су затражени, 

а нису добијени услови за израду Плана 

1. МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА СРБИЈЕ 

Ул. цара Душана бр. 58, 11000 Београд 

1.6.6. Биланс површина - постојећи начин 

коришћења земљишта у оквиру анализираног 

просторa 

НАМЕНА 

УКУПНА 

ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 

m2 

Породично становање 4311.41 

Вишепородично 

становање 
8613.79 

Здравство 88.91 

Школство ван функције 1610.85 

Гробље 754.06 

Верски садржаји 5640.11 

Административни 

садржаји 
670.50 

Туристички садржаји 5215.25 

Привредне делатности 7119.00 

Комерцијалне 

делатности 
1731.14 

Комуналне делатности 2926.08 

Спорт и рекреација 4195.72 

Зеленило 132225,18 

Река Западна Морава 68219.79 

Државни пут I реда 3048.06 

Напуштена траса 

маг.пута М-5 
9482.16 

Траса железничке пруге  15124.77 

Саобраћајне и 

манипулативне 

површине 

12794.41 

Неизграђене површине 36211,84 

УКУПНО 318162,98 
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1.6.7. Фотодокументација 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО 

2.1. Правила  уређења 

2.1.0. Простор детаљне разраде ППППН 

Део обухвата детаљне разраде Просторног 

плана подручја посебне намене Предела изузетних 

одлика „Овчарско-кабларска клисура“ ушао је у 

обухват овог плана, јер се налазио и у обухвату 

плана чија се измена и допуна врши. Међутим, тај 

простор није детаљније разрађен овим планом, већ 

правила уређења и правила грађења за њега важе 

из ППППН Предела изузетних одлика „Овчарско-

кабларска клисура“.  

Намена овог простора приказана је на 

графичком прилогу 3.2. Извод из Просторног 

плана подручја посебне намене предела изузетних 

одлика „Овчарско-кабларска клисура“ /Карта 

детаљне разраде – Планирана намена површина/. 

У складу са горе наведеним, овај простор 

није ушао ни у планиране урбанистичке зоне и 

целине, као ни у грађевинско подручје предвиђено 

овим планом. 

        Површина простора детаљне разраде ППППН 

која је ушла у обухват овог плана износи 4,03 ha. 

2.1.1. Подела на целине и зоне унутар захвата  

Плана 

Због потребе за утврђивањем правила 

уређења и правила грађења у Плану генералне 

регулације, простор унутар границе обухвата 

Плана је према просторној диспозицији подељен 

на три (3) урбанистичке зоне. 

У оквиру урбанистичких зона, простор је, 

према преовлађујућој намени простора и 

урбанистичким параметрима подељен на 

карактеристичне урбанистичке целине, 

идентификоване нумерацијом. 

Урбанистичка зона 1 обухвата простор 

јужно од старе трасе магистралног пута М-5 

(обухватајући и пут) до јужне границе захвата 

плана према општини Лучани.  

У оквиру ове зоне издваја се девет (9) 

урбанистичких целина. Изван урбанистичких 

целина се налазе саобраћајне површине, 

комунални садржаји, јавне зелене површине и 

водоток, као и аутохтона вегетација. 

Урбанистичка зона 2 омеђена је са југа и 

југоистока старом трасом магистралног пута М-5, 

са истока границом плана према општини Лучани, 

са севера државним путем IБ реда бр. 23, а са 

северозапада и запада границом захвата плана. 

У оквиру ове зоне издваја се девет (9) 

урбанистичких целина. Изван урбанистичких 

целина се налазе саобраћајне површине, 

комунални садржаји, јавне зелене површине и 

водоток, као и шумско земљиште. 

Урбанистичка зона 3 омеђена је са југа 

трасом државног пута  (обухватајући пут) са 

југоистока и истока границом плана према 

општини Лучани и даље са севера и северозапада 

границом плана. 

У оквиру ове зоне издвајају се три (3) 

урбанистичке целине. Изван урбанистичких 

целина се налазе саобраћајне површине, 

комунални садржаји, јавне зелене површине и 

водоток, као шумско земљиште и аутохтона 

вегетација.  

2.1.2. Грађевинско подручје и земљиште изван 

грађевинског подручја 

Грађевинско подручје 

Грађевинско подручје је одређено са две 

затворене границе, северном и јужном. 

Северна граница грађевинског подручја 

Почетна тачка ове границе је најистуренија 

тачка ка истоку, на североисточној граници к.п. 

2352/3, на месту где Улица бр. 2 сече границу 

плана. Граница од ове тачке иде ка југозападу, 

пратећи границу плана, до Улице бр. 9, затим 

прати ову саобраћајницу, обухватајући је. Затим, 

прати североисточну, северозападну и југозападну 

границу к.п. 2354, да би се потом поново вратила 

на Улицу бр. 9 и пратила је до пружног појаса. 

Граница даље ка западу прати пружни појас, 

обухватајући га, све до западне границе плана, 

односно до западне границе к.п. 2352/1. Одавде ка 

југу прати границу плана, до јужне границе к.п. 

2352/2, потом прати поменуту границу к.п, 

прелази преко к.п. 2319 и 1756/16 и пратећи обалу 

канала у функцији хидроелектране и Западне 

Мораве долази до тачке на граници између к.п. 

2352/1, 2352/4 и 2352/3. Од ове тачке, граница 

грађевинског подручја иде ка северозападу, до 

Улице бр. 2, и пратећи ову саобраћајницу, долази 

у почетну тачку. 

Јужна граница грађевинског подручја 

Почетна тачка ове границе је најсевернија тачка 

к.п. 1756/3. Граница прати западну границу 

поменуте парцеле, потом скреће ка западу пратећи 

део северне границе к.п. 2351/2, а потом иде и 

средишњим делом ове парцеле и залази у к.п. 

1756/6, обилазећи притом обухват детаљне 

разраде ППППН Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“. Граница 

грађевинског подручја даље прати границу плана, 

до к.п. 2371/1. Одавде, граница прати обалу, прво 

реке Западне Мораве, а онда и канала у функцији 

хидроелектране и долази у почетну тачку.  
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Све поменуте катастарске парцеле налазе 

се у катастарској општини Врнчани. 

Површина грађевинског подручја износи  

21,42 ha. 

Границе грађевинског подручја су 

приказана на графичким прилозима План намене 

површина и План урбанистичке регулације са 

планом парцелације за површине јавне намене. 

Земљиште у оквиру грађевинског подручја 

је подељено на површине јавне и остале намене. 

- површине јавне намене обухватају 14,56 ha 

- површине остале намене обухватају 6,86 ha 

У оквиру површина јавне намене планирани 

су: 

 Саобраћајне површине 

 Комунални садржаји 

 Централне функције 

 Бањско-здравствено-образовни садржаји 

 Туристичко-едукативни садржаји 

 Пословање у функцији хидроелектране 

 Здравствени садржаји 

 Јавне зелене површине 

У оквиру површина остале намене планирани 

су: 

 Стамбено-туристички садржаји 

 Туристички садржаји 

 Спортско-рекреативни садржаји 

 Бањско-здравствени садржаји 

 Аутохтона вегетација 

Земљиште изван грађевинског подручја 

Из грађевинског подручја су изузете 

површине у функцији шумског земљишта и водног 

земљишта. Земљиште изван грађевинског 

подручја заузима површину од 9,97 ha. 

Шумско земљиште 

Шумско земљиште се задржава на 

површинама на којима и тренутно егзистира. 

Постојећу шумску вегетацију штитити од 

неконтролисане сече. 

Уређивање земљишта у оквиру ове зоне 

вршити у складу са одредбама Закона о шумама. 

          Објекти који се могу градити: 

- партерно уређење (мобилијар, одморишта, 

стазе и сл.), 

- услужни инфраструктурни објекти (базне 

станице мобилне телефоније,  предајници 

радио и ТВ сигнала и сл.) 

          Део к.п. 1756/14 који је предмет разраде 

овог плана, залази у подручје са режимом 

заштите II степена заштићеног подручја Предео 

изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“, 

(Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и 

студији заштите Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“ од 25.12.2020. 

године на сајту Министарства заштите животне 

средине). На овом простору нису дозвољене 

никакве интервенције, као ни нарушавање флоре 

и фауне. Овде важе све мере заштите прописане 

за режим заштите II степена, а које се налазе у 

поглављу 2.1.11.3. Правила и услови заштите 

природних добара.  

Водно земљиште 

Водно земљиште у овом плану обухвата 

део природног корита реке Западне Мораве, део 

корита реке за који се планира регулација, као и 

одводни канал у функцији хидроелектране. 

Планом је предвиђена делимична регулација реке 

Мораве и то до одводног канала, док се низводно 

задржава природни постојећи ток. Одводни канал 

се у потпуности задржава.  

У зони одводног канала планирано је 

привезиште за чамце. 

У зони корита Мораве до одводног канала 

може се поставити стаза за кајакаше где се могу 

организовати такмичења у слалому и спусту. 

Стазу поставити према условима ЈВП 

„Србијаводе“, а у складу са прописима који прате 

постављање ових стаза.  

2.1.3. Намена простора и биланс површина  

2.1.3.1. Намена простора по зонама и целинама 

Правила уређења за површине изван 

грађевинског подручја су дата у претходном 

поглављу, 2.1.2. Грађевинско подручје и земљиште 

изван грађевинског подручја, а овде ће само бити 

побројана у оквиру урбанистичких зона у којима 

се налазе. 

Правила уређења за површине јавне 

намене које се јављају у свакој урбанистичкој зони 

и подржавају остале намене у плану (саобраћајне 

површине, комунални садржаји, јавне зелене 

површине и водоток), дата су у наредном 

поглављу 2.1.2.2 Друге површине јавне намене, а 

овде ће само бити побројана у оквиру 

урбанистичких зона у којима се налазе.  

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 1 

У оквиру површина јавне намене у 

урбанистичкој зони 1 планирани су: 
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 Саобраћајне површине 

 Комунални садржаји 

 Централне функције 

 Туристичко-едукативни садржаји 

 Јавне зелене површине 

У оквиру површина остале намене у 

урбанистичкој зони 1  планирани су: 

 Туристички садржаји 

 Спортско-рекреативни садржаји 

 Аутохтона вегетација 

Изван грађевинског подручја у 

урбанистичкој зони 1 заступљено је  

 Водно земљиште 

Централне функције – урбанистичка целина 1.8 

У  јединственом објекту организовати 

испоставу поште, банке, МУП-а, евентуално, 

ватрогасне службе као и информативни центар за 

туристе. Како се предметна зона наслања на 

паркинг за аутобусе, од којих ће три паркинг места 

бити резервисана за аутобуску станицу, у овом 

објекту организовати и шалтер за продају 

аутобуских карата. У оквиру овог објекта могу се 

наћи и други садржаји услуга потребни за 

функционисање бање. 

Туристичко-едукативни садржаји – 

урбанистичка целина 1.3 

На овој површини је планирана изградња 

визитор центра као и других садржаја туристичког 

карактера који га подржавају. 

Туристички садржаји – урбанистичке целине 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.9. 

Површине планиране са овом наменом су 

делимично изграђене и то објектима лошег 

квалитета или објектима који су ван функције. Од 

квалитетнијих објеката издвајају се ресторан и 

кафана уз стару магистралу.  

У оквиру ове намене дозвољена је 

изградња објеката у функцији туризма (хотели, 

мотели, пансиони, одмаралишта, објекти за 

смештај старих лица, визитор центар и пратеће 

угоститељске и услужне функције). 

У оквиру целине 1.1 планирана је 

искључиво изградња хотела високе категорије са 4 

или 5 звездица. Ова целина планирана је као 

јединствена грађевинска парцела. 

У оквиру целине 1.6 могућа је изградња 

смештајних објеката различитих категорија, као и 

спортских објеката и рекреативних садржаја. 

Спортско рекреативни садржаји се могу 

организовати у оквиру објекта (базен, теретана, 

Wеllness, спортска дворана  и сл.) и на отвореном 

при чему са садржајима у објекту могу 

представљати целину. На отвореном се могу 

организовати аква забавни парк, мини голф, 

фитнес парк и сл.  У складу са потребама, у оквиру 

ове целине дозвољена ја подела простора на две 

грађевинске парцеле у циљу изградње два 

одвојена комплекса.  

Од постојећих објеката, могуће је задржати 

једино објекте у оквиру целина 1.4 и 1.9. Објекат у 

целини 1.4 тренутно није у функцији. Могуће га је 

задржати, доградити или на његовом месту 

изградити потпуно нови објекат. Објекат у целини 

1.9 је могуће задржати у постојећим габаритима 

или на његовом месту изградити нови објекат. 

Обавезна је израда урбанистичких 

пројеката за целине 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 и 1.6. 

Спортско-рекреативни садржаји - 

урбанистичка целина 1.7 

Ове површине су намењене изградњи 

спортско рекреативних површина на отвореном 

(тениски терени, одбојка, кошарка и сл. као и 

објекти који подржавају кајак стазу која се може 

организовати на току реке Мораве у контакту са 

овом зоном) које могу пратити мањи угоститељски 

објекти са пратећим садржајима у виду 

свлачионица и санитарних чворова.  

Читаву урбанистичку целину треба 

третирати као јединствену функционалну целину, 

односно није могуће уситњавање и 

препарцелација у оквиру целине.  

За ову површину обавезна је израда 

урбанистичког пројекта. 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 2 

У оквиру површина јавне намене у 

урбанистичкој зони 2 планирани су: 

 Саобраћајне површине 

 Комунални садржаји 

 Бањско-здравствено-образовни 

садржаји 

 Пословање у функцији хидроелектране 

 Здравствени садржаји 

 Јавне зелене површине 

 

У оквиру површина остале намене у 

урбанистичкој зони 2  планирани су: 

 Стамбено-туристички садржаји 

 Туристички садржаји 

 Бањско-здравствени садржаји 
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Изван грађевинског подручја у 

урбанистичкој зони 2 заступљено је  

 Шумско земљиште 

 Водно земљиште 

Бањско-здравствено-образовни садржаји 

– урбанистичка целина 2.4 

Ова површина је намењена изградњи 

примарних садржаја бањског карактера 

медицинско-рехабилитациони, терапеутско-

релаксациони и сл. (RH центар), са пратећим 

смештајним капацитетима, као и објеката 

образовног  карактера (природњачки центар и сл). 

Пословање у функцији хидроелектране –

урбанистичка целина 2.2 

Планом је предвиђено проширење 

површина које се тренутно налазе у тој функцији. 

Радионице и магацини из целине 1.5  измештени 

су у целину 2.2. 

У оквиру целине 2.2 обавезна је израда 

урбанистичког пројекта. 

Здравствени садржаји – урбанистичка 

целина 2.9 

На овом простору планиран је Дом 

здравља са хитном службом као и бањско-

терапеутски и рехабилатициони садржаји. 

Стамбено-туристички садржаји – 

урбанистичке целине 2.3, 2.7 и 2.8  

Ова намена углавном подржава постојеће 

стамбене зоне које у даљој реализацији треба 

трансформисати у објекте у функцији туризма.  

У оквиру целине 2.3 тренутно се налазе 

објекти у функцији вишепородичног становања. 

Постојећи стамбени објекти могу се 

реконструисати и надградити до спратности П+2 

где се уместо стамбених јединица могу 

организовати смештајне јединице у функцији 

туризма. На предментом простору могу се 

изградити и нови објекти у функцији становања 

или само садржаја у функцији туризма (хотел, 

апартмани и сл.). 

У оквиру целине 2.7 тренутно су изграђени 

објекти у функцији породичног становања. 

Планом је предвиђено њихово задржавање, а 

интервенције су могуће у складу са условима 

плана. У оквиру објеката у овој зони, могуће је 

организовати и собе као и апартмане за издавање и 

као такве их укључити у смештајну понуду бање.  

У оквиру целине 2.8 постојећи стамбени 

објекат је могуће реконструисати и надградити до 

спратности П+2. Уместо стамбених јединица, овде 

се могу организовати смештајне јединице у 

функцији туризма које је функционално могуће 

повезати и са садржајима „Wеllness centra“. На 

предметном простору могуће је изградити и нови 

објекат у функцији становања са делатностима,  

туризма (смештај, услуге, угоститељство) или 

садржаја који ће подржати зону централног 

бањског окупљања на коју се предметни простор 

наслања. 

У оквиру целина 2.3 за оба блока, обавезна 

је израда урбанистичких пројеката. 

У оквиру блока 2.8, за нову градњу, 

обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

Туристички садржаји – урбанистичка 

целина 2.1 

На овом простору се тренутно налази 

„Wеllness centar Kablar“ који се у потпуности 

задржава и на њему су могуће интервенције у 

смислу текућег одржавања и побољшања услова 

коришћења. 

У случају функционалног повезивања са 

целином 2.8, неопходно је урадити заједнички 

урбанистички пројекат, за обе целине. 

Бањско-здравствени садржаји – 

урбанистичке целине 2.5 и 2.6 

Ове површине су намењене изградњи 

објеката бањског карактера у оквиру којих се могу 

организовати медицинско-рехабилитациони, 

терапеутско-релаксациони, смештајни и сл. 

садржаји који подржавају бањско- здравствени 

карактер зоне. 

У оквиру предметног простора постоје већ 

изграђени објекти који се ради формирања зоне 

морају порушити или функционално прилагодити 

и трансформисати у складу са планираним 

садржајима. 

У оквиру целине 2.5 планирана је изградња 

смештајних капацитета који подржавају бањско-

здравствене садржаје као и других бањско-

здравствених садржаја (медицинско-

рехабилитациони, терапеутско- релаксациони). 

У оквиру целине  2.6 постоје изграђени 

објекти у функцији вишепородичног становања, 

породичног становања, туризма и администрације. 

Објекти, осим објекта у функцији туризма који је 

реконструисан, су лошег квалитета. Посебно се 

издваја објекат у функцији породичног становања 

кога чине неколико ламела различите спратности, 

степена завршености и обликовне и функционалне 

неуједначености, а који се као такав не може 

задржати.  

Објекат у функцији вишепородичног 

становања се задржава у оквиру постојећих 

габарита где се уместо стамбених јединица могу 

организовати смештајне јединице у функцији 
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бањско-здравствених садржаја. Постојећи објекат 

у функцији туризма такође је могуће задржати у 

постојећим габаритима и на њему вршити 

интервенције у смислу прилагођавања бањско-

здравственим садржајима. Постојећи 

административни објекат могуће је задржати и 

надградити до спратности П+2 и у оквиру објекта 

организовати смештајне и сл. садржаје који 

подржавају бањско-здравствени карактер 

простора. 

Сви ови објекти могу се порушити и у 

оквиру планом одређених површина изградити 

нови објекти у функцији бањско-туристичких 

садржаја. 

За урбанистичку целину 2.5 обавезна је 

израда урбанистичког пројекта. 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 3 

У оквиру површина јавне намене у 

урбанистичкој зони 3 планирани су: 

 Саобраћајне површине 

 Комунални садржаји 

 Јавне зелене површине 

 Туристичко-едукативни садржаји 

У оквиру површина остале намене у 

урбанистичкој зони 3  планирани су: 

 Спортско-рекреативни садржаји 

 Туристички садржаји 

 Аутохтона вегетација 

Изван грађевинског подручја у 

урбанистичкој зони 3 заступљени су 

 Водно земљиште 

 Шумско земљиште 

Туристичко-едукативни садржаји  – 

урбанистичка целина 3.2 

На овом простору се налази постојећи 

објекат Старе железничке станице, који се овим 

планом задржава. На фасади су дозвољени 

искључиво грађевински радови у циљу 

ревитализације објекта и његовог враћања у 

пређашње стање, без промене габарита. Кровна 

конструкција објекта је, услед пожара, уништена, 

па је објекат изложен убрзаном пропадању. С тога 

је потребно што хитније деловати у циљу очувања 

објекта.  

У оквиру објекта могу се организовати 

садржаји услужно-туристичког карактера 

(инфопултови, сувенирнице и др. услуге) или 

културно-образовни садржаји (музеј, галерија, 

простори за одржавање радионица, семинара, 

предавања и сл). 

Овај објекат је тренутно у процесу 

валоризације од стране Завода за заштиту 

споменика културе, у циљу утврђивања 

споменичких својстава објекта, ради спровођења 

процедуре евидентирања и проглашења у складу 

са Законом. 

За све радове на објекту и у његовој 

непосредној околини обавезно је прибавити мере 

техничке заштите Завода за заштиту споменика у 

Краљеву. 

Планом је предвиђено да непосредно поред 

овог простора пролази саобраћајна и 

електроенергетска инфраструктура, док је водовод 

планиран кроз оближњу саобраћајницу, а за 

одвођење отпадних вода, предвиђа се коришћење 

водонепропусне септичке јаме. 

Спортско-рекреативни садржаји – 

урбанистичка целина 3.1 

Спортско-рекреативни садржаји су 

планирани на локацији где је тренутно уређена 

плажа са пратећим угоститељским објектом. Ова 

зона се као таква задржава уз допуну отвореним 

теренима који ће се организовати на слободним 

површинама локације. Постојећи угоститељски 

објекат се задржава у постојећим габаритима. У 

оквиру уређења плаже поставити и понтоне и 

омогућити пристајање мањих пловила која су 

планирана за разгледање клисуре са реке. 

За ову урбанистичку целину обавезна је 

израда урбанистичког пројекта. 

Туристички садржаји – урбанистичка 

целина 3.2 

На овом простору се налази постојећи 

објекат у функцији туризма, односно планинарски 

дом са рестораном и смештајним капацитетима. 

Већи део ове површине се налази у режиму 

заштите II степена заштићеног подручја Предео 

изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“, 

локалитет „Каблар“ (Јавни увид о Нацрту уредбе о 

проглашењу и студији заштите Предела изузетних 

одлика „Овчарско-кабларска клисура“ од 

25.12.2020. године на сајту Министарства заштите 

животне средине).  

Како је мерама које важе за овај режим 

заштите дозвољена ограничена изградња 

„објеката туристичког смештаја, 

угоститељства, туристичке инфраструктуре на 

изградњу мањих објеката за презентацију 

природних вредности или објеката у 

традиционалном стилу“, планом се предвиђа 

задржавање објекта у постојећим габаритима. На 

њему су дозвољене интервенције у смислу текућег 

одржавања и побољшања услова коришћења. 
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Све интервенције у овом простору 

(изградња спортских садржаја на отвореном: 

терени, фитнес парк, вештачка стена, отворени 

базен и сл.) морају се вршити у складу са мерама 

заштите прописаним за подручја са режимом 

заштите II степена (поглавље 2.1.11.3. Правила и 

услови заштите природних добара), као и према 

условима и уз сагласност Завода за заштиту 

природе Србије. 

Планом је за овај простор предвиђена 

потребна инфраструктура (саобраћајна, 

електроенергетска, водовод), док је одводњавање 

отпадних вода потребно решити преко интерног 

биопречишћача. 

*  *  * 

Аутохтона вегетација 

За аутохтону вегетацију, која се јавља у 

Зони 1 и Зони 3, у оквиру површина остале намене, 

нису одређене урбанистичке целине, јер се на овим 

површинама не планира никаква градња.  

Ова вегетација је неотуђиви део насеља и 

природни предео, који га кристализује и ближе 

одређује, те као такав представља саставни 

елемент идентитета подручја. Неопходно је да се 

ове површине заштите од сваког могућег 

непланског одлагања комуналног отпада, 

изградње и да се негују као посебни предеони 

елементи – биотопи. 

2.1.3.2. Друге површине јавне намене 

Саобраћајне површине 

Саобраћајне површине у обухвату овог 

плана чине Државни пут IБ реда бр. 23, улична 

мрежа, систем пешачких и бициклистичких стаза, 

пружни појас, железничко и аутобуско стајалиште, 

јавни паркинзи и скверови. 

Више речи о површинама у функцији 

саобраћаја биће у поглављу 2.1.5. Општи 

урбанистички услови за уређење саобраћајних 

површина.  

Железничка станица 

На површини која је опредељена у 

функцији пружног појаса, планирано је 

задржавање постојећег објекта железничке 

станице. Објекат је делимично руиниран и на њему 

су дозвољени радови у циљу ревитализације 

објекта и његовог привођења намени, у постојећим 

габаритима. 

Планом је предвиђено да непосредно поред 

овог простора пролази саобраћајна и 

електроенергетска инфраструктура, док је водовод 

планиран кроз оближњу саобраћајницу, а за 

одвођење отпадних вода, предвиђа се коришћење 

водонепропусне септичке јаме.   

Скверови 

Ово су отворене јавне површине, намењене 

пешацима. На њима се може организовати простор 

за одмор, опремљен одговарајућим урбаним 

мобилијаром (клупе, фонтане, јавне чесме, сеници, 

споменици и сл).  

У оквиру површине сквера уз канал могуће 

је организовати амфитеатар, с тим да се на 

простору између улица бр. 5 и бр. 2 (продужетак 

Улице бр. 5 до Улице бр. 2)  мора испоштовати 

нивелација задата планом, и простор мора остати 

слободан (без зеленила, урбаног мобилијара, 

денивелација и сл.), како би се користио као 

привремена, а касније интервентна  саобраћајница. 

У оквиру ових површина предвидети 

озелењавање. 

Комунални садржаји 

Обухватају објекте који треба да подрже 

планирану инфраструктуру (трафостанице, уређај 

за пречишћавање отпадних вода, 

мернорегулациони блок водосистема Рзав, 

каптажни објекти – копани бунари, стубови 

далековода) као и комуналне објекте за јавну 

употребу (јавни тоалет).  

У Зони 1 се планирају две нове 

трафостанице, јавни тоалет и две површине за 

стубове далековода. 

У Зони 2 се планирају три копана бунара, 

мерно-регулациони блок водосистема Рзав, три 

трафостанице, од којих су две постојеће, као и 

постројење за пречишћавање отпадних вода. 

У Зони 3 се планира задржавање постојеће 

трафостанице. 

Више о објектима чија се градња планира 

на површинама за комуналне садржаје написано је 

у поглављима која се баве инфраструктуром: 

2.1.7.1. Хидротехничка инфраструктура, 2.1.7.2. 

Електроенергетска инфраструктура и 2.1.7.4. 

Термотехничка инфраструктура. 

Уколико се, приликом спровођења плана 

појави потреба за увођењем нових комуналних 

садржаја који нису предвиђени овим планом, 

простор за њих се може обезбедити у оквиру 

других површина јавне намене у оквиру којих је 

дозвољена градња. 

Јавне зелене површине 

Зеленило уз реку 

Овде је реч о зеленилу у форланду  реке, 

које треба ажурирати и додатно уредити, 

побољшати еколошки статус и опремити стазама 

за силазак до реке.  



29. април 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 483 – Број 9 

Зеленило на обалама водених површина, 

најпотпуније испољава обалоутврдну и 

водозаштитну функцију земљишта. Вегетација у 

оквиру обале и њеног уређења утиче да земљиште 

интензивније упија падавине, спорије отиче до 

водотока, чиме се отклања могућност поплаве, а 

ствара богат водоток. 

Уређена плажа 

У оквиру ове врсте зеленила дозвољена је 

изградња монтажних објеката у функцији бањске 

плаже (плажни бар, сеници за одмор, 

пресвлачионице, објекти типа киоска, брзе хране и 

сл.), као и комуналних објеката, уколико се за тим 

укаже потреба. На делу који је у контакту са 

спортско-рекреативним садржајима, дозвољено је 

постављање објеката у функцији риболова и 

кајакашког спорта. 

Објекте постављати у оквиру планом 

задатих грађевинских линија и према условима 

ЈВП „Србијаводе“. 

На овим површинама могуће је предвидети 

мање спортске терене на отвореном за 

рекреативно бављење спортом (нпр. одбојка на 

песку), као и поплочавање партера. Предвидети 

уређење плаже, а простор опремити стазама за 

силазак до реке. 

Све слободне површине уредити 

зеленилом. 

За овај простор је обавезна израда 

урбанистичког пројекта. Изглед монтажних 

објеката је потребно дефинисати кроз будући 

урбанистички пројекат. Препорука је да буду 

приземни и површине до 20m². Заузетост парцела 

у оквиру ове намене, рачунајући све објекте, стазе 

и поплочања може бити до 50%. 

Уређено зеленило 

Ова категорија зеленила подразумева 

зеленило уз саобраћајнице, скверно зеленило и 

зеленило парковског карактера. 

Озелењавање површина дуж 

саобраћајница, паркинг простора и разделних 

трака, спроводити линеарном садњом. У 

композиционом смислу, ово зеленило се решава 

тако да представља кичмени стуб зелених 

површина и служи за повезивање насеља у 

јединствен систем зеленила. Ова категорија 

зеленила  поред естетске функције утиче на 

побољшање комфора током вожње, санитарно – 

хигијенских и микроклиматских услова.  

Скверно зеленило организује се као 

резултат решавања саобраћајних, функционалних 

и архитектонско композиционих питања. У 

конкретном случају служе за краткотрајан одмор 

корисника и декоративном побољшању насеља у 

целини, а њихово уређење планирати по типу 

парковске површине, али на знатно мањем 

простору.  

Зеленило парковског карактера као 

најважнији елемент система зеленила има свој 

социјални, здравствени и естетски значај, као 

фактор неутрализације специфичних услова 

окружења. Простор који је предвиђен за уређење 

по принципу парковске површине није по својој 

величини стандардан за овај тип уређења, али 

композиционо треба да  испрати структуру  парка. 

Препорука је да се уради валоризација постојећег 

зеленила, замене старе и оболеле саднице и 

ажурирају новим, допуни вртно архитектонским 

елементима, мобилијаром, простором за игру деце 

и др.  

Детаљније о уређењу јавних зелених 

површина у поглављу 2.1.6. Општи урбанистички 

услови за уређење јавних зелених површина. 

2.1.3.3. Биланс површина у обухвату Плана 

НАМЕНА 

ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 

(m2) 

 

З О Н А   1  

З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   

П О Д Р У Ч Ј А 

  

Водно земљиште 28.557,07 28.557,07 

  

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

  

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Туристички садржаји 28.456,75 

31.190,47 
Спортско-рекреативни 

садржаји 1.959,18 

Аутохтона вегетација 774,54 

  

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине  

34.556,49 

Коловози, тротоари, 

јавни паркинзи, стазе 19.689,93 

Јавни платои 207,40 

Комунални садржаји 688,03 

Централне функције 939,91 

Туристичко-

едукативни садржаји 1.460,98 

Јавне зелене површине   

Уређено зеленило 322,69 

Уређена 

плажа 

6.767,87 

Зеленило уз 

реку 

4.479,68 

  

УКУПНО ЗОНА 1 94.304,03 
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З О Н А   2  

З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   

П О Д Р У Ч Ј А 

 

Шумско земљиште 501,59 
12.504,84 

Водно земљиште 12.003,25 

  

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

  

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Стамбено-туристички 

садржаји 10.265,05 

19.369,00 Туристички садржаји 2.573,98 

Бањско-здравствени 

садржаји 6.529,97 

  

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине  

37.435,11 

Коловози, 

тротоари, 

јавни паркинзи, 

стазе 12.507,27 

Јавни платои 4.409,09 

Комунални садржаји 2.072,27 

Бањско-здравствено-

образовни садржаји 5.744,21 

Пословање у функцији 

хидроелектране 3.683,40 

Здравствени садржаји 871,49 

Јавне зелене површине   

Уређено 

зеленило 7.525,92 

Уређена 

плажа 621,46 

Водоток - река и 

одводни канал у 

функцији ХЕ 12.003,25 

  

УКУПНО ЗОНА 2               69.308,95 

 

 

 

З О Н А   3  

З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   

П О Д Р У Ч Ј А 

  

Шумско земљиште 19.926,57 
58.623,64 

Водно земљиште 38.697,07 

  

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

  

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Туристички садржаји 1.895,23 

18.012,34 
Спортско-рекреативни 

садржаји 5.968,07 

Аутохтона вегетација 10.149,04 

  

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине  

73.652,77 

Коловози, 

тротоари, 

јавни паркинзи, 

стазе 26.259,80 

Државни пит 

IБ реда, бр. 23 5.239,29 

Пружни појас 18.590,69 

Туристичко-

едукативни садржаји 356,47 

Комунални садржаји 29,21 

Јавне зелене површине   

Зеленило уз 

реку 2.879,23 

Водоток - река 38.260,07 

 

УКУПНО ЗОНА 3 114.264,07 

 

П П П П Н   Предела изузетних одлика „Овчарско-

кабларска клисура“ 

П Р О С Т О Р   Д Е Т А Љ Н Е   Р А З Р А Д Е 

 

Комплекс манастира 

Благовештење 
40.285,93 40.285,93 

  

УКУПНО ППППН 40.285,93 

  

УКУПНО 318.162,98 

2.1.4. Површине јавне намене – опис локација и 

попис парцела 

Површине јавне намене обухватају: 

парцеле и делове парцела постојећих јавних 

намена, као и парцеле и делове парцела осталих 

намена, а на којима је планом предвиђено 

проширење или увођење нових површина јавне 

намене.  

Површине јавне намене, као и парцеле за 

површине јавне намене,  приказане су у графичком 

прилогу План урбанистичке регулације са планом 

парцелације за површине јавне намене. 

Саобраћајне површине 

КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, 

БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И 

ЈАВНИ ПАРКИНЗИ 

Предвиђају се у оквиру планираних 

грађевинских парцела ГП 1, ГП 2, ГП 3, ГП4, ГП5, 

ГП6, ГП7, ГП8, ГП9, ГП10, ГП11, ГП12, ГП13, 

ГП14, ГП15, ГП16, ГП17, ГП18, ГП19, ГП20, 

ГП21, ГП22, ГП23, ГП24, ГП25, ГП26, ГП27, ГП28 

и ГП29, приказаних на графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене. 
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Цела катастарска парцела 2331/7. 

Делови катастарских парцела: 

1756/1, 1756/3, 1756/4, 1756/6, 1756/13, 1756/16, 

2319, 2320/1, 2320/12, 2320/14, 2320/16, 2320/17, 

2320/2, 2320/3, 2320/4, 2324, 2325/1, 2325/3, 2326/1, 

2326/3, 2327/1, 2327/3, 2328/1, 2328/2, 2329/1, 

2329/3, 2330/1, 2330/2, 2330/3,  2330/5, 2330/6, 

2330/9, 2330/10, 2330/11, 2330/12, 2331/1, 2331/2, 

2331/6, 2331/8, 2332, 2333/1, 2333/3, 2351/2, 2351/3, 

2352/1, 2352/2, 2352/3, 2352/6, 2352/7, 2352/8, 

2352/9 и 2371/1. 

ДРЖАВНИ ПУТ IБ реда бр. 23 

Предвиђа се у оквиру планиране 

грађевинске парцеле ГП 30 приказане на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације 

са планом парцелације за површине јавне намене. 

Целе катастарске парцеле 2325/2 и 2357. 

Делови катастарских парцела: 

2320/3, 2325/3, 2326/1, 2326/2, 2327/1, 2327/2, 

2352/1, 2352/6, 2352/7, 2352/8, 2356 и 2358. 

СКВЕРОВИ 

Предвиђају се у оквиру планираних 

грађевинских парцела ГП 31, ГП 32 и ГП 33, 

приказаних на графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

1756/3, 2320/2, 2326/1, 2326/2, 2327/1, 2327/2, 

2331/6 и 2351/2.  

ПРУЖНИ ПОЈАС 

Предвиђа се у оквиру планиранe 

грађевинскe парцелe ГП 34, приказане на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације 

са планом парцелације за површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

2326/2, 2332, 2333/1, 2333/3, 2352/1, 2352/3, 2352/6, 

2352/7 и 2356. 

Комунални садржаји 

ТРАФОСТАНИЦЕ 

Предвиђају се у оквиру планираних 

грађевинских парцела ГП 39, ГП 41, ГП 44, ГП 45, 

ГП 47 и ГП 48, приказаних на графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом 

парцелације за површине јавне намене. 

Цела катастарска парцела 1756/25. 

Делови катастарских парцела: 2331/2, 

2331/6, 2351/2, 2352/1, 2352/2, 2352/8 и 2358. 

ЈАВНИ ТОАЛЕТ 

Предвиђа се у оквиру планиранe 

грађевинскe парцелe ГП 38, приказане на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације 

са планом парцелације за површине јавне намене. 

Део катастарске парцеле 2331/6. 

КОПАНИ БУНАРИ 

Предвиђају се у оквиру планираних 

грађевинских парцела ГП 37, ГП 40 и ГП 43, 

приказаних на графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

1756/3, 2320/1, 2320/12, 2351/2, 2352/2, 2371/1 и 

2371/2 . 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА 

Предвиђају се у оквиру планиранe 

грађевинске парцеле ГП 46, приказане на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације 

са планом парцелације за површине јавне намене. 

Цела катастарска парцела 2329/4. 

Делови катастарских парцела: 

2320/4, 2320/14, 2327/1, 2328/1, 2328/2, 2329/1 и 

2329/3. 

МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИ БЛОК 

ВОДОСИСТЕМА РЗАВ 

Предвиђа се у оквиру планиранe 

грађевинскe парцелe ГП 42, приказане на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације 

са планом парцелације за површине јавне намене. 

Део катастарске парцеле 2352/2. 

СТУБОВИ ДАЛЕКОВОДА 

Предвиђа се у оквиру планираних 

грађевинских парцела ГП 49 и ГП 50, приказаних 

на графичком прилогу План урбанистичке 

регулације са планом парцелације за површине 

јавне намене. 

Цела катастарска парцела 2331/10. 

Делови катастарских парцела: 

2331/1, 2331/9 и 2351/2. 

Пословање у функцији хидроелектране 

Предвиђају се у оквиру планиране 

грађевинске парцеле ГП 51, приказане на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације 

са планом парцелације за површине јавне намене. 

Целе катастарске парцеле 1756/18 и 

1756/21. 

Делови катастарских парцела: 

1756/3, 2320/17 и 2351/2. 

Централне функције 

Предвиђа се у оквиру планиранe 

грађевинске парцеле ГП 52 приказане на 



Страна 486 – Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 29. април 2021. године 

графичком прилогу План урбанистичке регулације 

са планом парцелације за површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

2330/1, 2330/2, 2330/3, 2330/6 и 2351/2. 

Туристичко-едукативни садржаји 

Предвиђа се у оквиру планираних 

грађевинских парцела ГП 53 и и ГП 66, приказаних 

на графичком прилогу План урбанистичке 

регулације са планом парцелације за површине 

јавне намене. 

Целе катастарске парцеле 2354 и 2355. 

Делови катастарских парцела: 

2330/3, 2330/6, 2331/1 и 2351/2. 

Бањско-здравствено-образовни садржаји 

Предвиђа се у оквиру планиранe 

грађевинскe парцелe ГП 54, приказане на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације 

са планом парцелације за површине јавне намене. 

Целе катастарске парцеле 2329/2, 2323/1 

и 2323/4. 

Делови катастарских парцела: 

2320/1, 2323/2, 2324, 2326/3, 2327/1, 2327/3, 2328/1 

и 2329/1.  

Здравствени садржаји 

Предвиђа се у оквиру планиранe 

грађевинскe парцелe ГП 55, приказане на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације 

са планом парцелације за површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

2325/1, 2325/3 и 2326/1. 

Јавне зелене површине 

УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО 

Предвиђају се у оквиру планираних 

грађевинских парцела ГП 56, ГП 57, ГП  58, ГП  59, 

ГП  60, ГП  61, ГП  62, ГП  63, ГП 64 и ГП  71,  

приказаних на графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

1756/3, 1756/16, 2320/1, 2320/2, 2323/2, 2325/1, 

2325/3, 2329/1, 2330/9, 2331/2, 2351/2, 2351/3, 

2352/2, 2352/6 и 2352/8.  

ЗЕЛЕНИЛО УЗ РЕКУ 

Предвиђају се у оквиру планираних 

грађевинских парцела ГП 65, ГП  69 и ГП  70, 

приказаних на графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

2332, 2333/1, 2333/3, 2351/2, 2352/1, 2352/4 и 

2371/1. 

УРЕЂЕНА ПЛАЖА 

Предвиђају се у оквиру планираних 

грађевинских парцела ГП 35, ГП 36, ГП  67 и ГП  

68, приказаних на графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

2320/12, 2331/1, 2371/2, 2351/2, 2351/3, и 2371/1. 

Све побројане парцеле налазе се у 

катастарској општини Врнчани. 

2.1.5. Општи урбанистички услови за уређење 

саобраћајних површина  

Визија и принципи развоја су: 

Саобраћајни систем који обезбеђује 

мобилност свих учесника у саобраћају и на 

оптималан начин активира будући саобраћај, са 

високим степеном безбедности свих учесника у 

саобраћају и слободним површинама за кретање 

пешака. 

Принципи развоја саобраћајне 

инфраструктуре су: 

 повезивањe насеља са широм околином 

 Стварање услова за успостављање 

саобраћајног континуитета 

 реконструкција, модернизација и доградња 

постојећих саобраћајница и трасирање нових 

праваца, у циљу планског развоја простора 

обухваћеног планом и садржаја планираних у 

њему уз адекватно комунално опремање. 

Саобраћајне површине 

Концепција основне мреже саобраћајница 

има за циљ прихватање и квалитетно опслуживање 

саобраћаја уз његово увођење до различитих  

садржаја у захвату плана  уз максимално 

коришћење изграђених саобраћајних површина. 

Мрежа саобраћајница је предложена на 

основу свеобухватне анализе стања постојећег 

саобраћајног система, као  и урбанистичке 

концепције са дефинисаним наменама површина. 

Посебни циљеви развоја друмске 

инфраструктуре 

На основу оцене постојећег стања, 

ограничења и потенцијала за развој, као и 

смерница и стечених обавеза из планске 

документације вишег реда, формирани су циљеви 

саобраћајне мреже на подручју ПГР-е у смислу да 
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приоритетне активности треба усмерити на 

ревитализацију и реконструкцију постојеће мреже 

саобраћајница и изградње потпуно нове групе 

саобраћајница са обезбеђивањем стандардних 

попречних профила, обновом или изградњом 

савременог коловоза, решавања одводњавања, 

постављања саобраћајне сигнализације и сл.  

Друмска инфраструктура 

Изменe и допунe ПГР-e у делу саобраћајне 

инфраструктуре  углавном су извршене ради 

усклађивања уочених одступања катастарских 

подлога плана у односу на фактичко стање и 

дигиталне катастарске подлоге, отклањања 

уочених техничких грешака плана, као и 

разматрања и усвајања више иницијатива за 

измене појединих делова плана. 

Улична мрежа и друмска инфраструктура 

Улична мрежа на простору обухваћеном 

планом предвиђена је за реконструкцију и 

доградњу ради остварења што безбеднијег и 

квалитетнијег приступа планираним садржајима. 

Новопланираном мрежом саобраћајница 

пре свега се успоставља саобраћајни континуитет 

и отвара приступ у унутрашњост предметног 

простора. 

Кроз обрађивано подручје Плана пролази 

деоница Државног пута IБ реда бр. 23, деоница 

број 02317 од чвора 2315 Паковраће (Марковица) 

до чвора 2316 Кратовска стена.  

Државни пут IБ реда бр. 23,  је у оквиру 

граница овог ПГР од стационаже км 106+395 до 

км 106+691, a у складу са Референтним системом 

Републичке дирекције за путеве, чији је правни 

следбеник  ЈП »Путеви Србије«. 

Саобраћајну окосницу предметног 

простора представља напуштена деоница трасе 

Државног пута (деоница кроз само насеље бање), 

која овим планом добија карактер насељске 

саобраћајнице (радног назива Улица бр.1) на коју 

се везују остали саобраћајни токови који се 

развијају кроз предметни простор. Улаз у Бању је 

преко Улице бр.1 из два правца. Главна веза 

насеља Овчар Бања на Државни пут остварена је 

раскрсницом у нивоу са пуним режимом 

саобраћаја –са свим скретањима за укључење и 

искључење. Са супротне стране, на месту одвајања 

Улице бр.1 од државног пута, из правца Ужица, 

дозвољено је само изливање, односно једносмерни 

прикључак преко десних скретања. 

Попречни профил Државног пута састоји 

се од коловозних трака ширине 7.0м, обостраних 

ивичних трака по 0.3м, банкина ширине 1.5м, са 

или без тротоара. Траса Државног пута, као и  мост 

преко реке Западне Мораве у дужини од 134м и 

раскрсница у зони улаза у насеље из правца Чачка 

се у постојећем стању потпуно задржавају.  

Као што је већ поменуто, напуштена 

деоница трасе Државног пута сада се користи за 

улазак у Бању, односно има карактер насељске 

саобраћајнице. Прилаз је остварен преко челичног 

моста на Западној Морави дужине 130м. Ова 

саобраћајница – Улица бр. 1 је предвиђена за 

реконструкцију у смислу проширења попречног 

профила који би се састојао из коловоза ширине 

6.5м (на мосту остаје 5м) и обостраног тротоара 

ширине 1.5-3м у централном делу насеља, где 

постоје просторне могућности. 

На подручју Овчарско-Кабларске клисуре 

важну улогу има и локални пут изнад леве обале 

Западне Мораве, дуж бивше трасе пруге уског 

колосека, који води од Бање, поред одмаралишта 

„Дом“. Ова саобраћајница је такође планирана за 

проширење попречног профила на коловоз 

ширине 5м, уз који се пружа бициклистичко-

пешачка стаза ширине 3м. 

Остале, приступне саобраћајнице 

углавном су потврђене по постојећем стању са 

адекватном геометријом и попречним профилима 

за овај ранг саобраћајница. Треба напоменути да 

већина постојећих саобраћајница нема своју 

катастарску парцелу или су фактички изведене ван 

њих. 

Овим планом је цео простор јужно од 

Улице бр. 1 предвиђен за нове садржаје па је 

сходно томе, у оквиру њега дата потпуно нова 

саобраћајна мрежа у циљу повезивања простора 

северно и јужно од овог правца. Наиме, 

искоришћен је положај старог моста и испод њега 

планирана потпуно нова саобраћајница (Улица бр. 

2) са профилом који се састоји од коловоза ширине 

6м и обостраних тротоара по 1.5м. Ова нова 

саобраћајница се пружа паралелно са Улицом бр. 

1  и наставља према Лучанском делу Овчар Бање. 

Дуж ове саобраћајнице формиран је паркинг за 

аутобусе и такси возила  док се са две попречне 

саобраћајнице везује на Улицу бр.1. Улица бр. 5 

потврђена је по постојећем стању до моста на 

Западној Морави – планиране Улице бр. 2, тако 

што је предвиђен њен прелазак преко будућег трга 

у коридору ширине 5м, који се чува од физичких 

препрека, како би овим правцем могла саобраћати 

моторна возила у случају евентуалних поплава. 

Подразумева се да ће трг у целости бити поплочан 

истим застором уз постављање заштитних стубића 

како би се физички дефинисала траса могућег 

колског саобраћаја и онемогућио улазак возила на 

трг. Све планиране саобраћајнице дате су са 

коловозом минималне ширине 5м, осим оних које 

воде ка веома неприступачним теренима у 

северном делу клисуре. Ове саобраћајнице имају 
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уздужни нагиб и до 15% и дате су са ширином 

коловоза 4м и банкинама по 0.5м што би чинило 

укупан коридор од 5м. Имају карактер приступних 

улица. 

Кота планираног моста у осовини износи 

285,00 метара надморске висине и усвојена је на 

основу оријентационе коте стогодишњих вода од 

283,00 м.н.в. (Водни услови Јавног 

водопривредног предузећа „Србијаводе“, Београд) 

и минималне заштитне висине између коте 

стогодишњих вода и доње коте распонске 

конструкције моста, која износи 1,0 метар (Опште 

смернице за пројектовање мостова-ЈП Путеви 

Србије).  

На местима где изградња планираног 

профила  угрожава постојеће објекте, реализација 

пуног профила вршиће се фазно. У првој фази 

попречни профил се може редуковати на рачун 

тротоара (променљива ширина тротоара  у 

зависности колико има места). У другој фази када 

се испуне неопходни услови у простору изводе се 

пуни профили саобраћајница. 

Одбрамбени насип 

Имајући у виду да се лева обала Западне 

Мораве налази испод нивоа коте стогодишњих 

вода (H=283,0 м.н.в.), неопходно је плавно 

подручје заштитити насипом. Изградња 

одбрамбеног насипа је планирана на левој обали 

реке. У циљу што боље организације простора, 

одбрамбени насип представља уједно и доњи строј 

пешачко-бициклистичке стазе. 

Како одбрамбени насип представља 

препреку гравитационој евакуацији атмосферских 

вода са околног земљишта, неопходно је 

омогућити одводњавање тих површина системом 

атмосферске канализације. Уколико се насипањем 

земљаног материјала и попуњавањем простора 

између насипа, коте околног терена подигну, 

односно изједначе са котама крунице насипа, биће 

омогућено одводњавање околних површина 

гравитационим путем. Уколико се не врши 

насипање земљаног материјала и попуњавање 

простора између насипа, коте приземља будућих 

објеката подићи на ниво коте стогодишњих вода 

(H=283,0 м.н.в.).  

1. Паркирање 

Паркирање на нивоу плана решено је у 

складу са наменом простора тако што је из 

приступних саобраћајница предложено паркирање 

стандардних димензија 2.5x5.0м. Као јавно 

паркирање, предложени су поједини паркинзи при 

чему је обезбеђено око 124 паркинг места за 

путничке аутомобиле, као и 11 подужних паркинг 

места за аутобусе уз саобраћајницу која води 

према одмаралишту „Дом“ и манастирима. Такође 

је у централном простору планиран паркинг за 

такси возила, непосредно уз будуће централне 

садржаје у чијем саставу се планирају и  основни 

садржаји Аутобуске станице. Могуће је планирање 

паркинга у оквиру претежних намена директно са 

саобраћајница или формирањем паркинга са 

прилазом у оквиру сопствене парцеле. Поред 

предложених локација, паркирање на нивоу плана 

може се организовати као улично, подужно у 

оквиру саобраћајница чији профил то дозвоља. 

Остале потребе за паркирањем решаваће се 

у оквиру индивидуалних парцела по важећим 

стандардима 1 паркинг место на једну стамбену 

јединицу. 

 Бициклистичке и пешачке површине 

С обзиром на специфичност положаја и 

атрактивност планираних садржаја на предметном 

простору, посебна пажња посвећена је пешачком и 

бициклистичком саобраћају. Пешачке површине у 

виду стаза, тротоара и скверова, планиране су дуж 

читавог простора у циљу безбедног кретања 

пешака као и могућности њиховог окупљања и 

организовања манифестација. Системом 

бициклистичко-пешачких комуникација 

омогућено је повезивање свих садржаја 

обрађиваног простора са кључним правцима 

кретања. Мрежа пешачких и бициклистичких 

стаза, као и тротоара уз готово све колске 

саобраћајнице омогућава безбедност свих 

учесника у саобраћају. Ширина тротоара уз 

саобраћајнице креће се од 1.5-2м, док су пешачке 

стазе ширине 2м а бициклистичке стазе планиране 

са ширином од 3-4м. 

Изградња било каквих коловозних 

конструкција осталих стаза би имале негативан 

утицај на природни амбијент. Неопходно је, на 

стази поред Бањског потока, предвидети уградњу 

ограда са рукохватима у зонама стрмих обала (у 

циљу повећања нивоа безбедности посетилаца), 

као и степеника од природног материјала (дрво), у 

зонама стрмог терена.    

  Железничка инфраструктура 

Овчар Бања је повезана пругом нормалног 

колосека Краљево – Пожега. Пруга је 

електрифицирана целом дужином, а у Овчар Бањи 

постоји железничка станица која се тренутно 

користи само као стајалиште „Инфраструктура 

железнице Србије“ а.д. и као таква се планом 

задржава. 

2. Aутобуска станица 

Минималног капацитета  планирана је у 

оквиру централне зоне уз нову саобраћајницу 

(Улицу бр. 2), где је и у графичком прилогу 

предложен паркинг за аутобусе са 7 паркинг места 

димензија 12x4м  од којих су три места намењена 
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аутобуској станици, док су остала 4 паркинг места 

намењена туристичким турама. У овој зони је 

планиран и тротоар ширине 3м за циркулисање 

путника. 

2.1.6. Општи урбанистички услови за уређење 

јавних зелених површина  

Заштита пејзажа обухвата читав низ 

планских мера којима се делује у правцу очувања, 

унапређења и спречавања девастације природних 

одлика пејзажа. У том смислу, као приоритетна и 

основна мера истиче се утврђивање зона са 

одговарајућим начином уређења где се штите 

њихове основне природне вредности, а тиме и 

пејзаж. Код планирања управљања подручјем 

утврђен је одговарајући еколошки модел, којим је 

спречена знатнија измена пејзажних вредности, тј. 

тежило се ка задржавању аутентичних облика 

пејзажа, а будући развој базиран је на принципу 

„одрживог развоја“. Установљене су следеће 

категорије зеленила и начин њиховог уређења:  

Зеленило уз реку 

Уређење обале има за циљ отварање 

читавог простора према реци и постепено 

формирање „зелене линије“ уз реку у виду кеја, 

која поред регулације треба да има естетски и 

рекреативни карактер.  

Приликом уређења зелених површина уз 

реку потребно је максимално сачувати природни 

амбијент, а пажљивим интервенцијама обалу 

учинити доступним и пријатним местом за миран 

одмор и рекреацију корисника. У оквиру ове 

површине могуће је организовати мрежу 

пешачких комуникација, стазе за трчање, 

површине за краткотрајан одмор и др.  

Организацију унутар површине у 

потпуности треба прилагодити потребама 

екосистема, организацијом вегетације и 

побољшањем његовог еколошког статуса. 

Неопходно је спроводити сталну контролу 

простора и интензивну негу, чиме се остварује 

укупан ниво заштите животне средине. То се 

првенствено односи на забрану одлагања било 

каквог отпада, неконтролисану сечу стабала и сл.  

Приликом озелењавања користити врсте 

прилагодљиве матичном супстрату, клими и 

другим природним карактеристикама подручја, 

као и оне врсте које су се добро показале у ширем 

окружењу. Адекватним комбиновањем 

различитих форми вегетације нагласити и истаћи 

водено огледало. 

Зеленило ове категорије утиче на то да 

земљиште интензивније упија падавине, да 

спорије отиче до водотока, чиме се отклањају јаке 

пролетње поплаве, а стварају водотоци богати 

водом. Захваљујући способности учвршћивања 

земљишта, зеленило најпотпуније испољава 

земљозаштитну, облоутврдну и водозаштитну 

функцију, чиме  се спречава широко развијени 

процес ерозије земљишта. Поред тога, зеленило уз 

реку, као елемент система градског зеленила има 

вишеструку улогу: рекреативну, изолирајућу, 

рашчлањавајућу и маскирну. 

Уређено зеленило 

Ова категорија зеленила подразумева 

зеленило уз саобраћајнице, скверно зеленило, 

зеленило парковског карактера. 

Зеленило уз саобраћајнице 

Озелењавање дуж саобраћајница, паркинг 

простора и разделних трака, спроводи се тзв. 

линеарном садњом. Приликом линеарне садње 

обавезно је омогућити прилазе парцелама 

формирајући продоре кроз зеленило ове 

категорије. У композиционом смислу ово зеленило 

се решава тако да представља основ зелених 

површина и служи за повезивање свих категорија 

зеленила у јединствен систем. Ова категорија 

зеленила поред естетске функције, утиче на 

побољшање комфора током вожње, санитарно-

хигијенских и микроклиматских услова. 

 

Приликом озелењавања површина уз 

саобраћајнице, где просторне могућности 

дозвољавају формирати дрворед. Том приликом 

обавезно је испоштовати следеће услове: 

 растојање између дрворедних садница од 5 

– 10м, 

 мин. висина саднице   2,5-3м, 

 мин. обим саднице на висини 1м од 10 – 

15цм, 

 мин. висина стабла до крошње, без грана, 2 

- 2.2м ,           

 отвори на плочницима за садна места мин. 

1,0x1,0м (за садњу на плочницима), 

 обезбедити заштитне ограде за саднице (за 

садњу на плочницима), 

 при избору врста за улично зеленило треба 

водити рачуна да осим декоративних 

својстава буду прилагођене условима раста 

у уличном профилу (отпорност на 

збијеност тла, водни капацитет земљишта, 

прашину, гасове и сл.), 

 предвидети осветљење зелених површина, 

 предвидети систем за заливање зелених 

површина, 

 предвидети одржавање зелене површине. 
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На местима где је предвиђена ова 

категорија зеленила, а где просторне и 

организационе могућности не дозвољавају 

постављање дрворедних садница, озелењавање 

вршити у партеру на следећи начин: 

 партерним зеленилом, перенама и нижим 

врстама чија висина не прелази висину од 

50цм, које не ометају саобраћајне визуре, 

 садњом дрворедних садница на сунчаној 

страни улице, 

 садњом дрвећа у касетама, 

 садњом садница из категорије ниског 

дрвећа или садњом шибља, 

 вертикалним озелењавањем, 

 уношењем вртно-архитектонских 

елемената (скулптура, фонтана итд.) у 

комбинацији са зеленилом и сл. 

Зеленило дуж саобраћајница формирати 

тако да не омета прегледност и не угрожава 

безбедност саобраћаја. Приликом озелењавања 

поштовати минимална прописана одстојања од 

места садње високог дрвећа од ивица ровова 

подземних инсталација, ивица коловоза и 

најближих делова надземних објеката. При 

пројектовању зелених површина дуж 

саобраћајница, посебну пажњу посветити 

функцији оптичког вођења. 

Скверно зеленило 

Скверно зеленило, као зеленило јавне 

намене, заступљено је уз Улицу ђакона Авакума, у 

контакту са регулисаним водотоком Атеничке 

реке, са којим ће чинити функционалну целину.  

Планска структура сквера се ствара као 

резултат решавања комплекса саобраћајних, 

функционалних и архитектонско-композиционих 

питања. Сквер представља зелену површину која 

је намењена кратком задржавању становника или 

декоративном оформљењу градских простора. 

Површине скверова, повезане са осталим зеленим 

површинама града играју значајну улогу у 

укупном систему зеленила. Наиме, како се ради о 

површинама на  угловима и ободним деловима 

саобраћајница, сквер треба да представља простор 

за предах. Треба га решити комбинацијом платоа, 

клупа, јавном чесмом, фонтаном или неким 

другим вртно-архитектонским елементом. За 

озелењавање се препоручује употреба врста 

отпорних на аерозагађење. Углавном се, због 

прегледности, користи ниже жбунасто зеленило, 

али и веће биљке, па чак и дрвеће уколико 

просторна организација то дозвољава. Биљке које 

се употребљавају треба да буду изузетно 

декоративне како би додатно истакле остале 

вртно-архитектонске елементе. 

Парковско зеленило 

 Ова категорија зеленила треба да обезбеди 

посебан естетски и амбијентални доживљај 

потенцијалним корисницима простора. Са 

посебном пажњом треба организовати и уредити 

простор тако да задовољи основне потребе за 

боравком у природи и рекреацијом свих старосних 

узраста. Наведене површине представљаће зелено 

језгро бањског насеља, намењено различитим 

видовима рекреације, а пре свега мирном одмору 

посетилаца. Близина реке и њено непосредно 

окружење, стварају услове који су погодни за 

формирање јединственог природно - 

репрезентативног простора бање. Примарни 

карактер ове зелене површине је репрезентативно 

– декоративни где би се на тај начин оплеменио и 

истакао простор који је у самом центру бање, а 

самим тим уједно и подигла атрактивност и 

туристичка привлачност целокупног простора 

планског обухвата. 

На овом простору је потребно омогућити 

разноврсну и свестрану рекреацију свих 

посетилаца, без обзира на њихову старост и 

интересовања. То значи да се у оквиру ове 

површине могу наћи елементи који то обезбеђују: 

различита игралишта, бројне стазе за шетњу, 

платои, удобне клупе и столови за одмор, читање и  

играње шаха, простори за седење на трави, 

простори за игру деце и сл. 

На најпогоднијем, истакнутом месту, 

могуће је обезбедити простор за културне садржаје 

попут отворених мини бина за наступе, предавања, 

музицирање и др. активности које служе 

задовољавању културних потреба посетилаца. 

Игра и забава деце на овом простору треба 

да буде интересантна, организовањем и 

постављањем различитих реквизита, клацкалица, 

љуљашки, тобогана и сл. 

На местима где просторне и организационе 

могућности то дозвољавају, у комбинацији са 

зеленилом, простор оплеменити различитим 

пејзажно-архитектонским елементима: скулптуре, 

фонтане, чесме, клупе, светиљке и сл. 

Кроз читаву површину потребно је 

провући квалитетне и трајне стазе уз употребу 

природних материјала, камена, ризле, калдрме и 

сл. 

Биљне врсте које се употребљавају за 

озелењавање морају одговарати природним 

условима који им обезбеђују повољан развитак и 

дуговечност. Најповољније су аутохтоне врсте, а у 

појединим репрезентативним деловима могу се 

употребљавати и егзоте сличне екологије, чиме се 

добија на разноврсности и лепоти биљног 

материјала. Цвеће треба да заузме централно, 
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истакнуто место у оквиру ове зоне. Декоративне, 

богато цветајуће жбунасте врсте у ободним 

деловима могу заменити цветне засаде.      

Тежити ка заснивању застора од порозних 

природних  материјала како би се на тај начин 

очувао аутентични, близак, природни карактер.  

2.1.7. Општa правила уређења мреже јавне 

комуналне инфраструктуре 

2.1.7.1. Хидротехничка инфраструктура 

Водоводна мрежа 

Пројектним решењем пријема воде са 

система „Рзав“ предвиђено је прикључење МЗ 

Овчар Бања. Место прикључка на водоводни 

систем Рзав је у шахти број 84П. На том месту је 

планирана изградња мернорегулационог блока за 

који је предвиђена одговарајућа површина. Од 

мерно-регулационог блока вода ће да се потисним 

цевоводом допрема до резервоара прве висинске 

зоне, одакле се гравитационо допрема до 

планиране разводне мреже. Потребно је постојећи 

резервоар прве висинске зоне реконструисати 

(повећати запремину), како би се задовољиле 

потребе планираних потрошача, као и 

противпожарна заштита. Планирана је прстенаста 

водоводна мрежа. На тај начин би вода дошла до 

свих потрошача, а била би задовољена и 

противпожарна заштита. Минимални пречник 

цевовода је 110мм. Водоводне цеви су од ПЕ 

материјала за радни притисак од 10 бари. На 

потребним местима предвидети подземне 

хидранте. Стара водоводна мрежа служиће за 

снабдевање становништва водом све до израде 

секундарне мреже система Рзав. После тога 

служиће као резервни извор снабдевања. Око 

магистралног цевовода је предвиђен заштитни 

коридор од 10м (по 5м са једне и друге стране). 

Термоминерална вода је планирана за 

коришћење као санитарна топла вода у свим 

објектима а што је посебно обрађено у оквиру 

термотехничке инфраструктуре. 

Фекална канализација 

Спречити изградњу водопропусних 

септичких јама (осим за објекат старе железничке 

станице  и објекат у функцији железничког 

саобраћаја) и понирућих упојних бунара. Сви 

објекти у којима се обавља производња и постоје 

технолошке отпадне воде морају имати посебно 

издата водна акта (услови, сагласности и дозволе) 

којима се регулишу услови и квалитет отпадне 

воде и њено упуштање у канализацију. 

Предвиђена је фекална канализација која 

прикупља отпадне воде са десне стране канала и 

преко моста одводи на леву страну канала где 

прихвата отпадне воде са те стране и све скупа 

одводи на уређај за пречишћавање. Постројење за 

пречишћавање отпадних вода је планирано за део 

насеља где је планирана фекална канализација, на 

к.п. 2394/4, као и деловима к.п. 2320/4, 2320/14, 

2327/1, 2328/1, 2328/2, 2329/1 и 2329/3, К.О. 

Врнчани. Постројење за пречишћавање отпадних 

вода је планирано за 276 ЕС. 

За део плана где су планирани туристички 

садржаји у урбанистичким целинама 1.1, 1.2 и 1.6, 

као и на површинама на којима су планирани 

спортско-рекреативни садржаји, у целинама 1.7 и 

3.1, планирано је индивидуално пречишћавање 

отпадних вода одговарајућим биопречишћачима. 

Степен пречишћавања отпадних вода треба да 

буде такав да одговара категорији воде Западне 

Мораве, за водотоке  I  реда. Уколико се, разрадом 

кроз техничку документацију, на овом простору 

обезбеди постројење за пречишћавање већег 

капацитета од планираног или још једно 

постројење за пречишћавање отпадних вода, 

отпадне воде из поменутих целина, такође се могу 

прикључити на њега а канализациона мрежа за 

одвођење отпадних вода поставити у оквиру 

саобраћајних површина према правилима за 

изградњу ове инфраструктуре. 

Фекалана канализација се састоји од 

фекалног колектора 300мм и секундарне мреже. 

Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ материјала. 

На потребним местима предвиђени су ревизиони 

силази са ливено гвозденим поклопцима. 

Канализационе цеви поставити у ров одговарајуће 

ширине. Затрпавање вршити шљунком у 

слојевима од 30цм са потребним квашењем и 

набијањем. Минимална дубина укопавања износи 

1м. 

Атмосферска  канализација 

Потребно је планирати изградњу главних 

колектора за евакуацију атмосферских вода, као и 

предвидети слободан коридор малих потока или 

природних водојажа са повременим током, чија 

улога је веома значајна у одводњавању – одвођењу 

површинских вода са терена до већег реципијента. 

Атмосферске воде се испуштају у одводни канал 

из ХЕ „Овчар Бања“, као и у реку Западну Мораву. 

Пре испуштања атмосферске воде, предвиђено је 

њено третирање на сепараторима уља и масти. На 

местима испуштања су предвиђени жабљи 

поклопци. 

Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ 

материјала. На потребним местима предвиђени су 

ревизиони силази са ливено гвозденим 

поклопцима. Канализационе цеви поставити у ров 

одговарајуће ширине. Затрпавање вршити 

шљунком у слојевима од 30цм са потребним 

квашењем и набијањем. Минимална дубина 

укопавања износи 1м. 
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Регулација Западне Мораве 

У обухвату плана најзначајнији природни 

водоток је Западна Морава која се у већем делу 

(низводном делу) обухвата плана налази у зони 

успора акумулације електране ''Међувршје''.  

У подручју обухвата плана, река Западна 

Мoрава је нерегулисан водоток. У самом насељу 

Овчар Бања, планским актом је обухваћена лева 

обала реке Западне Мораве и део корита реке до 

катастарске границе са општином Лучани. У 

обухвату плана је одводни канал из ХЕ „Овчар 

Бања“ , који је регулисан, изграђен у самом насељу 

Овчар Бање и који се прикључује у природно 

корито реке Западне Мораве. На терену су током 

претходних година извршени радови на чишћењу 

корита реке З. Мораве од ХЕ „Овчар Бања“ до 

старог моста на улазу у Овчар Бању. Према 

картама плавних зона Западне Мораве, дате у 

Генералном пројекту уређења Западне Мораве 

(пројектант Институт за водопривреду Јарослав 

Черни, Београд из 2008. године), део насеља Овчар 

Бања на левој обали Западне Мораве на територији 

града Чачка је у плавној зони стогодишње велике 

воде. 

Оријентациона кота стогодишње велике 

воде је око 283 мнм. и иста се мора проверити 

одговарајућим хидрауличким прорачунима, с 

обзиром на изведене радове на чишћењу корита 

реке Западне Мораве. Меродавни протоци великих 

вода реке Западне Мораве су Q1%=820 m³/s i 

Q0,1%=1244 m³/s. Током плавних догађаја 2016. 

године, поплављено је насеље Овчар Бања и кота 

нивоа велике воде је износила око 280 мнм. При 

овом поплавном догађају велика вода је износила 

око Q=781 m³/s. 

Имајући у виду да се лева обала Западне 

Мораве налази испод нивоа коте стогодишњих 

вода (H=283,0 м.н.в.), неопходно је плавно 

подручје заштити насипом. Изградња 

одбрамбеног насипа је планирана на левој обали 

реке, у ширини од 10 m. 

Како одбрамбени насип представља 

препреку гравитационој евакуацији атмосферских 

вода са околног земљишта, неопходно је 

омогућити одводњавање тих површина системом 

атмосферске канализације. Уколико се насипањем 

земљаног материјала и попуњавањем простора 

између насипа, коте околног терена подигну, 

односно изједначе са котама крунице насипа, биће 

омогућено одводњавање околних површина 

гравитационим путем. Уколико се не врши 

насипање земљаног материјала и попуњавање 

простора између насипа, коте приземља будућих 

објеката подићи на ниво коте стогодишњих вода 

(H=283,0 м.н.в.).  

2.1.7.2. Електроенергетска инфраструктура 

Да би се правилно извршило планирање 

потреба у електричној енергији за  простор који је 

предмет овог плана потребно је извршити анализу 

потрошње електричне енергије на овом простору.  

 Анализа потрошње електричне енергије  

 У средини где се врши прогнозирање 

потрошње електричне енергије за наредни 

период, потребно је извршити анализу 

енергетског кретања у претходном периоду, 

утврдити одређене законитости кретања 

потрошње електричне енергије, вршног 

оптерећења и времена коришћења енергетских 

постројења, како по појединим зонама тако и за 

цело насеље или подручје. 

 Ради лакшег и адекватнијег анализирања 

конзума по појединим зонама, потребно је 

извршити поделу потрошача по категоријама, и 

то: 

 домаћинства 

 терцијалних делатности (остали мали 

потрошачи)-пословни простор 

 јавна расвета 

 У групу ''терцијалних делатности''-

пословни простор треба увести потрошаче на 

напону 0.4кV, и то:  

 културно-образовне и здравствене установе  

 пословне и друштвене просторије 

 туристичке објекте, разне локале, продавнице 

 мање занатске радње 

  Детаљном анализом потрошње у 

протеклом периоду, по наведеним категоријама 

потрошача и довођењем те потрошње у одређени 

однос, може се код прогнозирања доћи до тачнијих 

података о конзуму  по појединим деловима 

разматраног подручја. Временски период у коме се 

врши анализирање потрошње електричне енергије 

требао би бити што је могуће дужи, а довољно 

тачни показатељи могу се добити проучавањем  

20-то годишње потрошње. 

 Основни подаци које треба анализирати у 

посматраном временском периоду су: 

 потрошња електричне енергије (kWh) како 

укупна тако и по категоријама потрошача 

 вршна оптерећења (kW) и  

 време трајања вршних оптерећења 

 Анализом наведених података одређује се 

законитост њихове потрошње, а самим тим и 
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годишњег процентуалног прираста (p%) 

потрошње електричне енергије. Поред 

установљених функционалних зависности 

потрошње електричне енергије, снаге и времена 

трајања вршних оптерећења, у посматраном 

периоду могуће је успоставити и њихове 

међусобне функционалне зависности.  

 Утврђене законитости (P= f(W); Т= f(W)) 

представљале би обавезу за планере и будућа 

планирања, како на урбаном, тако и руралном 

простору.  

 Прогноза конзума уз коришћење 

урбанистичких подлога 

Параметри за димензионисање 

електроенергетске мреже су одређивање 

једновременог оптерећења за поједине врсте 

објеката и оно је урађено уз коришћење следећих 

параметара:  

Планирани објекти у склопу овог плана 

сврстани су у ''Колективна стамбена насеља, 

малом густином становања са другим видовима 

енергије која се користи за грејање'' па применом 

Збирке техничких препорука ЕД Србија, ТП-14б 

добијамо максимално једновремено оптерећење 

групе станова на крају експлоатационог века 

елемената мреже на које су објекти прикључени, 

које се израчунава по следећем обрасцу:  

 199088,0 015,186,2  t

m nP  

где је: 

25 < n < 300;    t- година у којој се 

прикључује+ 25 

На основу горњег обрасца израчунат је 

број станова који се прикључују на поједине 

елементе. 

  За пословни простор једновремена снага 

рачуната је према врстама делатности и 

специфицираној потрошњи по метру квадратном 

(m2) за ту делатност (ТП септембар 2001).  

     Полазећи од аналитичке обраде 

статистичких података о потрошњи електричне 

енергије, вршног оптерећења, броја станова и 

њиховог пораста, утврђују се улазни подаци за 

прогнозу потрошње електричне енергије. Као 

најреалнија метода прогнозирања потрошње 

електричне енергије јесте: метода зависности 

годишњег пораста потрошње електричне енергије 

од потрошње по становнику. 

 Ова метода даје најреалније резултате о 

одређивању конзума, посебно када се користе 

елементи урбанистичког програма развоја. 

Вредност ове методе је у томе што је заснована на 

порасту потрошње електричне енергије по 

становнику (специфична  потрошња). 

 Прогноза потреба за електричном 

енергијом заснована на Аналитичкој методи 

подразумева одређивање вршних оптерећења 

становања и терцијалних делатности као и њихову 

међусобну повезаност. 

Вршно оптерећење становања: 

Табела 2. Вршно оптерећење становања 

целина број 

станова 

t-разлика 

година 

Pмаx(кW) 

2.3 56 25 123,8 

2.7 33 25 72 

2.8 51 25 105,6 

 Вршно оптерећење терцијалних 

делатности (пословног простора): 

 Вршно оптерећење терцијалних 

делатности одређује се на основу површине 

простора и специфичног вршног оптерећења 

(W/m2). Специфично вршно оптерећење 

подразумева у себи примену електричне енергије 

за све потребе простора сем грејања (припрема 

топле воде, клима уређаји за хлађење простора...) 

на подручју предметног плана предвиђене су 

терцијалне делатности типа трговине, пружања 

разних услуга за које специфично вршно 

оптерећење износи око 30 W по метру квадратном.  

Резултати прорачуна дати су у табеларном 

прегледу. 

  

 

ДЕЛАТНОСТ 

 

СПЕЦИФИЧНА 

ПОТРОШЊА 

(W/m2) 

трговина и услуге 20-50 

образовање 10-25 

здравство 10-35 

хотел 50 

угоститељство 20-30 
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 Табела 2. Вршно оптерећење терцијалних 

делатности 

целина 

Бруто 

површина 

(m2) 

Намена 

простора 

Специ

фично 

оптере

ћење 

W/m2 

Вршно 

оптерећење 

Pvt (W) 

1.1 17.043,73 хотел 5* 50 852.186,40 

1.2 7.791,89 хотел 4* 40 311.675,52 

1.3 1.753,18 

туристичко-

едукативни 

садрж. 

20 35.063,52 

1.4 1.046,42 

пословно-

комерц. 

функц. са 

туризмом 

30 31.392,63 

1.5 1.477,85 туризам 30 44.335,62 

1.6 15.458,80 туризам 30 463.764,00 

1.7 195,92 

спортско-

рекреат. 

садрж. 

30 5.877,54 

1.8 1.879,82 
централни 

садржаји 
20 37.596,40 

1.9 421,19 

туризам и 

угоститељс

тво 

20 8.423,82 

2.1 1.647,35 туризам 30 49.420,42 

2.2 2.210,04 
пословање 

у функц. ХЕ 
20 44.200,80 

2.4 8.616,32 

рехабилита

циони и 

образовни 

центар 

35 301.571,03 

2.5 4.517,31 
бањски 

садржаји 
30 135.519,30 

2.6 3.166,59 
бањски 

садржаји 
30 94.997,61 

2.9 
4.043,67 

 

здравствени 

садрж. 
20 80.873,40 

3.1 596,81 

спортско-

рекреативн

о-

угоститељс

ки садрж. 

20 11.936,16 

3.2 777,04 

туризам и 

угоститељс

тво 

20 15.540,89 

3.3 106,94 

туристичко-

едукативни 

садрж. 

20 2.138,82 

 На основу резултата прорачуна за зимски 

период одређена су вршна оптерећења зоне услед 

станова и терцијалних делатности, а према 

њиховој просторној припадности и међусобној 

истовремености.  

 Прорачуни су урађени за летњи и зимски 

период, а резултати су дати у табели 4. 

 Табела 3. Вршно оптерећење целина према 

просторној припадности  

Целина Једновремена 

снага станова 

кW 

Једновремена 

снага делатности 

кW 

Укупна  

снага 

кW 

1.1   852,2 852,2 

1.2   311,7 311,7 

1.3   35,1 35,1 

1.4   31,4 31,4 

1.5   44,3 44,3 

1.6   463,8 463,8 

1.7  5,9 5,9 

1.8  37,6 37,6 

1.9  8,4 8,4 

2.1  49,4 49,4 

2.2  44,2 44,2 

2.3 123,8   123,8  

2.4  301,6 301,6 

2.5  135,5 135,5 

2.6  95,0 95,0 

2.7 72  72 

2.8 105,6  105,6 

2.9  80,9 80,9 

3.1  11,9 11,9 

3.2  15,5 15,5 

3.3  2,1 2,1 

 Вршно оптерећење јавне расвете 

 Вршно оптерећење јавне расвете у 

укупном вршном оптерећењу зона (целина) или 

насеља, креће се по препорукама до 5% од укупног 

вршног оптерећења. За наш случај је усвојено да 

износи 3% од укупног вршног оптерећења. 

 Дакле, имамо: 

Pvj = 0.03(Pv целине) изражено у кW  

 резултати су изражени у табели: 

 Укупно вршно оптерећење комплекса 

добија се збиром оптерећења јавне расвете, 

терцијалних делатности и становања и то за 

вредности у зимском периоду када је критичније 

за планирани простор са становишта снабдевања 

елекричном енергијом. 
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 Табела 4. Укупна вршна оптерећења 

целина према просторној припадности  

Целина Једновре
мена 

снага 

станова 

kW 

Једноврем
ена снага 

делатности 

kW 

Укупна 
снага 

 

kW 

Спољно 
осветље

ње 

kW 

Вршно 
оптереће

ње целине 

Pv (kW) 

1.1   852,2 852,2 26,3 878,5 

1.2   311,7 311,7 9,6 321,3 

1.3   35,1 35,1 1,1 36,2 

1.4   31,4 31,4 1,0 32,4 

1.5   44,3 44,3 1,4 45,7 

1.6   463,8 463,8 14,3 478,1 

1.7  5,9 5,9 0,2 6,1 

1.8  37,6 37,6 1,2 38,8 

1.9  8,4 8,4 0,3 8,7 

2.1  49,4 49,4 1,5 50,9 

2.2  44,2 44,2 1,4 45,6 

2.3 123,8   123,8  3,8 127,6 

2.4  301,6 301,6 9,3 310,9 

2.5  135,5 135,5 4,2 139,7 

2.6  95,0 95,0 2,9 97,9 

2.7 72  72 2,2 74,2 

2.8 105,6  105,6 3,3 108,9 

2.9  80,9 80,9 2,5 83,4 

3.1  11,9 11,9 0,4 12,3 

3.2  15,5 15,5 0,5 16,0 

3.3  2,1 2,1 0,1 2,2 

 Табела 5. Вршно оптерећење комплекса 

односно урбанистичке целине 

целина Вршно 

оптерећење 

целине  

Pv(кW) 

 

Резерва+ 

оптерећење 

 (Pv+10%) 

кW 

Фактор 

снаге 

 cosφ 

Вршно 

оптерећење 

Sv (кVA) 

1.1 878,5 966,35 0.95 1.017,21 

1.2 321,3 353,45 0.95 372,06 

1.3 36,2 39,80 0.95 41,90 

1.4 32,4 35,61 0.95 37,48 

1.5 45,7 50,23 0.95 52,88 

1.6 478,1 525,93 0.95 553,61 

1.7 6,1 6,69 0.95 7,04 

1.8 38,8 42,64 0.95 44,88 

1.9 8,7 9,53 0.95 10,03 

2.1 50,9 56,02 0.95 58,97 

2.2 45,6 50,12 0.95 52,76 

2.3 127,6 140,38 0.95 147,77 

2.4 310,9 342,00 0.95 360,00 

2.5 139,7 153,65 0.95 161,74 

2.6 97,9 107,73 0.95 113,40 

2.7 74,2 81,64 0.95 85,94 

2.8 108,9 119,75 0.95 126,05 

2.9 83,4 91,74 0.95 96,56 

3.1 12,3 13,49 0.95 14,20 

3.2 16,0 17,58 0.95 18,50 

3.3 2,2 2,38 0.95 2,51 

план        3375,47 

 Овим Планом  је предвиђено породично 

(индивидуално) становање, становање у туризму 

као и објекти трговине, услуга, јавних функција и 

објекти туризма као што су хотели, мотели и 

слично. За потребе напајања електричном 

енергијом истих, а на основу горе поменутих 

параметара планирано је следеће:  

 Како вршно оптерећење комплекса (зона) 

наступа у зимском периоду то је на основу 

података датих у табели 4 узимајући у обзир 

повећање снаге за 10% (резерва+губици), 

приказано у табели 5 одређен број трафо станица 

10/0.4кВ по трафо реонима како је дато у табели 5. 

 Табела 6. Вршно оптерећење целине; број 

трансформатора; укупан број трафостаница 

урб. 

целин
а 

вршно 

оптерећ

ење 

целине 

 (кVA) 

Посто

јећи 
број  

трафо 

стани

ца 

снага 
у кVA 

Планир

ани 
број  

трафо 

станица 

снага у 
кVA 

Укупан 

број  

трафостани

ца и снага у 
кVA 

степен 

оптерећ

ења 

трафост

аница у 

урб. 
целини 

план 3375,47 630+ 

630+ 

100+ 

100 

1x(2x63

0)+1x(1
x630)+ 

1х(1х10

00) 

2x(2x630)+

3x(1x630)+
1х(1х1000) 

+2x1x100 

0.78 

 Поред постојећих трафостаница којима се 

предметни конзум напаја електричном енергијом,  

а које смо навели у постојећем стању и које су 

снаге 630кVА (Овчар Бања, Тунел...) и снаге 

100кVА трафостаница Дом, а на основу потреба из 

добијених капацитета предвиђено је постављање 

нових трафостаница снаге 630кVА, 1000кVА и 

2х630кVА. Планиране трафостанице су назначене 

у плану  будућег стања електроенергетске 

инфраструктуре. Трафостанице су називног 

напона 10/0.4кVА, а стварну снагу ће одредити 

надлежна електродистрибутивна организација 

према потребама и захтевима од стране корисника 

у поједином временском периоду. Све 

трафостанице морају бити димензионисане за 

опрему до 1000кVА, док су прорачуном рачунати 

трансформатори снаге 630кVА. Нове 

трафостанице се повезују у 10кV прстен тако да 

буду најмање 2 пута пролазне односно да имају 

двострано напајање.   

 У табели 6 је дат преглед потребних 

трафостаница за сваку зону. 

 Из табеле се види да су потребне следеће 

трафостанице према урбанистичким целинама-

блоковима: За целину 1.1 предвиђена је 

трафостаница са два трансформатора снаге 

630кVА са опремом за трансформаторе снаге 

1000кVА тако да је омогућено у зависности од 

стварне снаге објекта постављање трансформатора 
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снаге 1000кVА. За целине 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8 и 1.9 предвиђена је трафостаница са једним 

трансформатором снаге до 1000кVА са опремом за 

трансформаторе снаге до 1000кVА: За целине 2.1, 

2.2, 2.3 и 2.8 предвиђена је постојећа трафостаница 

Овчар Бања док се за целине 2.4, 2.5, 2.6 и 2.9 

предвиђа нова трафостаница са једним 

трансформатором снаге 630кVА. Трафостанице 

повезати кабловима 10кV који су описани у доњем 

делу текста. 

 На основу табеле број 6 и на основу 

прорачуна за предметни конзум предвиђена је 

довољна снага. Укупна потрошња за цео план 

предвиђена је на  3375,47 кVА, а снага 

трафостаница је 4350кVА.  

 У овом плану као постојећа трафостаница 

узета је у разматрање и трафостаница Тунел али 

иста није рачуната  за напајање потрошача у 

оквиру граница плана јер је иста наменска за 

потребе тунела. 

 Напајање нових трансформатора 

предвиђено је  полагањем новог кабловског вода 

10кV од постојеће трафостанице 35/10кV/кV. 

Нови 10кV повезати на слободан извод у 

трафостаници 35/10кV/кV. Постојећу 

трафостаницу 35/10кV/кV која је са два 

трансформатора један снаге 1000кVА и друга 

1600кVА потребно је реконструисати и уградити 

нове трансформаторе сваки  снаге 2500кVА. 

Реконструкција и замена трансформатора и 

опреме у постојећој трафостаници 35/10кV/кV 

потребна је због повећања планиране снаге 

конзума који је предмет овог плана а узимајући у 

обзир да се са те трафостанице напајају и 

потрошачи који су ван граница овог плана. Замена 

трансформатора и опреме може бити фазно у 

зависности од повећања снаге као и динамици 

изградње планираних објеката.   

 Трафостанице могу бити са већим снагама 

трансформатора за које надлежна електродис–

трибутивна организација има могућност измене 

снаге трансформатора у трафостаницама. 

Трафостаница је у грађевинском смислу монтажно 

бетонска или може бити изграђена као посебан 

простор у оквиру планираних објеката. Тип 

будућих трансформатора ће одредити надлежна 

електродистрибутивна организација,  а предлог у 

овом плану су трафостанице са уљним 

трансформаторима. Стварни тип трансформатора 

одредиће надлежна електродистрибутивна 

организација у чијем саставу је одржавање истих.   

 Уколико се трафостаница гради као 

самостојећи објекат поставља се у средини 

намењене парцеле тако да је удаљена од границе 

суседне парцеле најмање 0.5м. 

 Положај трафостаница је изабран како 

према потрошачима тако и према могућем месту 

на основу урбанистичких решења. При избору 

локације водило се рачуна да: 

 трафостаница буде што ближе оптерећењу 

 прикључни водови средњег и ниског напона 

буду што краћи, а њихов расплет  што 

једноставнији 

 да до трафостаница постоји лак прилаз ради 

монтаже грађевинског дела, енергетских 

трансформатора и остале опреме 

ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 10/0.4кV/кV 

 Планиране трансформаторске станице 

10/0.4кV/кV изградити као слободностојећу 

(МБТС) или зидану у склопу објекта, у зависности 

од расположивог простора за предложене 

локације. Тачан положај трафостанице биће 

одређен пројектном документацијом и условима 

надлежног електродистрибутивног предузећа. 

 Новопланирана трафостаница ТС 

10/0.4кV/кV се постављају у наменски 

пројектованом простору односно у посебним 

монтажно-бетонским кућицама у равни терена. 

Распоред опреме и положај енергетског 

трансформатора морају бити такви да обезбеде 

што рационалније коришћење простора, 

једноставно руковање, уградње и замена  

појединих елемената и блокова и омогући 

ефикасну заштиту од директног додира делова под 

напоном. Код извођења, извођач је дужан 

ускладити своје радове са осталим грађевинским 

радовима на објекту, како не би долазило до 

отежавања већ изведених радова и поскупљења 

градње. 

 Основне карактеристике планираних 

трансформаторских станица 10/0.4кV/кV су: 

 називни виши напон   10000V 

 називни нижи напон  400/231V 

 капацитет ТС  до 2000кVА  

 снага трансформатора  

 1х630кVА(1000кVА)   

 тип трансформатора-уљни 

 учестаност   50Hz 

 снага кратког споја сабирнице 10кV

 250МVА 

 Трафостаница мора имати одвојена 

одељења и то два за смештај трансформатора и 

трећа просторија за смештај развода (разводних 

ормана) вишег и нижег напона. За свако одељење 

је потребан несметан приступ што је остварено у 
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типским монтажно бетонским трафостаницама - 

објектима. 

 Разводни блок вишег напона планираних 

трафостаница садржи најмање 4 ћелије и то две 

(доводно-одводне) кабловске ћелије, једну 

резервну кабловску ћелију и једну 

трансформаторску ћелију. Развод нижег напона 

сваке трафостанице садржи два поља и то 

прикључно поље и разводно-одводно са 8 извода и 

пољем јавне расвете. За трансформаторске 

станице које се граде у објекту и непосредно уз 

стамбене објекте треба предвидети сигурну звучну 

и топлотну изолацију. Просторије за смештај 

трансформатора између ослонца темеља 

трансформатора и трансформатора поставити 

еластичну подлогу. Звук који производи 

трансформатор потребно је ограничити на 55dB 

дању и 40dB ноћу, рачунајући на границу објекта. 

 Пројектом уређења терена предвидети 

камионски приступни пут до трафостанице који 

мора да има минималну ширину 3m до најближе 

јавне саобраћајнице. Локација планираних 

трафостаница дата је у графичком прилогу са 

тежњом да свака трафостаница буде уз јавну 

саобраћајницу. 

 Трафостанице су повезане са постојећим 

10кV-ним каблом или евентуално  постојећим 

далеководом, а ради обезбеђења сигурног 

напајања међусобно су повезане у прстен тако да 

се све трафостанице напајају двострано односно 

све су два пута пролазне са високонапонске 

стране. Трафостанице су повезане 10кV-ним 

каблом типа и пресека NPO 13А 3х150mm2, 

односно комплетну планирану 10кV-ну мрежу 

извести кабловима чији тип и пресек одреди 

стручна служба Електродистрибуције Чачак. 

КАБЛОВСКИ ВОД 35кV 

 На предметној локацији се задржавају 

трасе 35кV каблова. На местима где каблови остају 

испод саобраћајница које се реконструишу или 

граде потребно је извршити одговарајућу 

механичку заштиту каблова и водити рачуна при 

радовима да не дође до оштећења постојећих 

каблова 35кV. 

 КАБЛОВСКИ ВОД 10кV 

 Планиранe трафостаницe 10/0.4кV/кV 

прикључити на електроенергетску мрежу 10кV-

ним кабловским водом. При планирању полагања 

кабла све постојеће каблове као и постојеће 

далеководе који су угрожени планираном 

изградњом-изградњом нових саобраћајница или 

објеката изместити на безбедно место. Сви 

новопланирани 10кV-ни водови су подземни 

следећих карактеристика: 

 номинални напон, 10кV 

 тип кабла NPO 13А 3х150mm2 или ХHP 49-

А 3х1х150mm2  

 номинална струја 225А 

 Траса планираних 10кV-них каблова 

приказане су у графичком делу. 

 Каблове полагати слободно у кабловском 

рову, димензија 0.4х0.8m, или у претходно 

изграђеним кабловицама а на местима пролаза 

каблова испод асфалтираних површина, путева, 

пруга, речних корита као и на свим оним местима 

где се може очекивати повећано механичко 

оптерећење кабла (кабал треба изоловати од 

средине кроз коју пролази), кроз кабловску 

канализацију и PVC цеви, смештену у рову дубине 

1m.  

 Заштитне цеви за полагање каблова 

димензионисати према броју и пречнику каблова, 

тако да унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 

пута већи од спољашњег пречника кабла. Цеви 

треба да поседују дужину већу од ширине 

коловоза за 0,5 до 1 m са обе стране коловоза испод 

кога се постављају, а у случајевима када је дужина 

цеви већа од 10m морају се узети у обзир струјни 

корекциони фактори због отежаних услова 

одвођења топлоте. Минимално растојање између 

горње површине заштитне  PVC цеви до коте 

коловоза је 0,8m. 

 Кабловска канализација се изводи од 

бетонских цеви, кабловица, са по 4 отвора Φ 

100mm (за каблове 1kV  и 10kV), постављених на 

бетонску постељицу дебљине 10 cm. Кабловска 

канализација треба да буде дужа од коловоза за 

0,5m до 1 m са обе стране коловоза испод кога се 

поставља. Ако траса кабла пресеца и тротоар и има 

наставак у зеленом појасу, кабловску канализацију 

завршити у зеленом појасу. 

 Након полагања, а пре затрпавања, 

инвеститор је дужан обезбедити катастарско 

снимање тачног положаја кабла, у складу са 

законским одредбама. На том снимљеном 

графичком прилогу трасе кабла треба означити 

тип и пресек кабла, тачну дужину трасе и самог 

кабла, место његовог укрштања, приближавање 

или паралелно вођење са другим подземним 

инсталацијама.   

 Дуж трасе каблова уградити стандардне 

ознаке које означавају кабл у рову, промену правца 

трасе, место кабловске спојнице, почетак и крај 

кабловске канализације, укрштање, приближавање 

или паралелно вођење кабла са другим кабловима 

и осталим подземним инсталацијама и сл. 

Евентуално измештање постојећих каблова, због 

нових урбанистичких решења, вршити уз обавезно 

присуство представника Електродистрибуције 

Чачак и под његовом контролом. У том случају 
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откопавање кабла мора бити ручно, а сам кабал 

мора бити у безнапонском стању. 

 При извођењу радова предузети све 

потребне мере заштите радника, грађана и возила, 

а заштитним мерама омогућити одвајање 

пешачког и моторног саобраћаја. На местима где 

је, ради полагања каблова, извршити исецање 

регулисаних површина, исте довести у првобитно 

стање. 

 КАБЛОВСКА МРЕЖА 0.4кV 

 Планирана електроенергетска мрежа 

ниског напона је обликована као радијална, 

кабловска највећим делом подземна за 

прикључење свих будућих потрошача. Подземна 

мрежа планирана је према урбанистичким 

захтевима и условима које је одредила надлежна  

организација Електродистрибуција Чачак. 

 Постојећа нисконапонска мрежа у неким 

деловима простора остаје у планираним 

саобраћајницама и потребно је извршити њено 

измештање у тротоару по важећим прописима за 

ове радове. 

 У циљу обезбеђења напајања планираних 

објеката квалитетном електричном енергијом 

изградиће се из новопланираних трафостаница 

потребан број нисконапонских кабловских извода 

до кабловских прикључних ормана који ће се 

поставити на фасади или у регулационој линији 

будућих објеката (као слободностојећи).  

 У делу локација која је предмет овог плана 

предвиђена је подземна нисконапонска мрежа. Део 

нисконапонске постојеће надземне мреже 

потребно је реконструисати и заменити подземним 

каблом а тамо где постојећу НН мрежу због 

конфигурације терена није могуће превести у 

подземну исту реконструисати на бетонским 

стубовима и самоносивим кабловским снопом. 

 Реконструкцију постојеће надземне 

електроенергетске мреже могуће је реализовати 

заменом старе надземне мреже новом надземном 

мрежом  и на подручјима града за која се према 

ППГ Чачка изводи подземна мрежа, изузетно 

уколико се ради о замени дотрајалих постојећих 

елемената мреже (замена старих надземних водова 

новим истог напонског нивоа, нпр. замена 

дотрајалих надземних водова новим истог напона, 

замена дотрајалих ННСКС или СНСКС новим 

ННСКС, односно СНСКС истог напона, замена 

дотрајалих надземних водова новим СКС истог 

напонског нивоа, све истом постојећом трасом без 

додавања нових траса надземне мреже. 

 Кабловска 1кV-на мрежа ће се изводити 

каблом типа PP00 AS(Ј) пресека 3х150mm2+70mm2 

или 4х150mm2. 

 Трасе нисконапонске  мреже биће одређене 

конфигурацијом и распоредом објеката које 

напајају и прате регулациону линију колске и 

пешачке комуникације и усклађују се са осталим 

објектима инфраструктуре.   

 Каблове полагати слободно у кабловском 

рову, димензија 0.4х0.8m, односно у кабловицама 

а на местима пролаза каблова испод асфалтираних 

површина, путева, пруга, речних корита као и на 

свим оним местима где се може очекивати 

повећано механичко оптерећење кабла (кабал 

треба изоловати од средине кроз коју пролази), 

кроз кабловску канализацију и PVC цеви, 

смештену у рову дубине 1m.  

 Заштитне цеви за полагање каблова 

димензионисати према броју и пречнику каблова, 

тако да унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 

пута већи од спољашњег пречника кабла. Цеви 

треба да поседују дужину већу од ширине 

коловоза за 0,5 до 1 m са обе стране коловоза испод 

кога се постављају, а у случајевима када је дужина 

цеви већа од 10m морају се узети у обзир струјни 

корекциони фактори због отежаних услова 

одвођења топлоте. Минимално растојање између 

горње површине заштитне  PVC цеви до коте 

коловоза је 0,8m. 

 Кабловска канализација се изводи од 

бетонских цеви, кабловица, са по 4 отвора Φ 

100mm (за каблове 1kV  и 10kV), постављених на 

бетонску постељицу дебљине 10 cm. Кабловска 

канализација треба да буде дужа од коловоза за 

0,5m до 1 m са обе стране коловоза испод кога се 

поставља. Ако траса кабла пресеца и тротоар и има 

наставак у зеленом појасу, кабловску канализацију 

завршити у зеленом појасу. 

 Након полагања а пре затрпавања кабла, 

инвеститор је дужан да обезбеди катастарско 

снимање тачног положаја кабла, у складу са 

законским одредбама. На том снимљеном 

графичком прилогу трасе кабла треба означити 

тип и пресек кабла, тачну дужину трасе и самог 

кабла, место његовог укрштања, приближавање 

или паралелно вођење са другим подземним 

инсталацијма, место положене кабловске 

канализације са бројем коришћених и резервних 

цеви.   

 Уколико то захтевају технички услови 

стручне службе ЈП Електродистрибуција Чачак, 

заједно са каблом на око 0.4m дубине у ров 

положити траку за уземљење, FeZn 25х4mm. 

 Дуж трасе каблова уградити стандардне 

ознаке које означавају кабл у рову, промену правца 

трасе, место кабловске спојнице, почетак и крај 

кабловске канализације, укрштање, приближавање 

или паралелно вођење кабла са другим кабловима 

и осталим подземним инсталацијама и сл. 

Евентуално измештање постојећих каблова, због 

нових урбанистичких решења, вршити уз обавезно 
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присуство представника Електродистрибуције 

Чачак и под њиховом контролом. У том случају 

откопавање кабла мора бити ручно, а сам кабал 

мора бити у безнапонском стању. 

 При извођењу радова предузети све 

потребне мере заштите радника, грађана и возила, 

а заштитним мерама омогућити одвајање 

пешачког и моторног саобраћаја. На местима где 

је, ради полагања каблова, извршити исецање 

регулисаних површина, исте довести у првобитно 

стање. 

 Од нових трафостаница се полажу 

нисконапонски 1кV-ни каблови за напајање 

електричном енергијом потрошача тако и за 

осветљење улица (саобраћајница). Пресек каблова 

нисконапонских потрошача као и уличне расвете 

биће одређен условима надлежне 

електродистрибутивне организације и техничком 

документацијом објеката на основу стварних 

једновремених снага објеката. Нисконапонски 

каблови су типа PP41/А 4х150mm2. На објектима 

поставити кабловске прикључне ормане типа KPK 

3х200А система улаз-излаз који се  могу 

међусобно повезивати или  каблове довести до 

ормана у којима ће се поставити уређаји за мерење 

потрошње електричне енергије односно до 

истурених мерних места.  

 У тротоару или меком терену предвиђено 

је полагање 1кV-них каблова као и нових 10кV-

них каблова. Каблови се полажу на прописним 

дубинама у просеку на 0.8m у земљи или у 

кабловицама и при полагању се мора водити 

рачуна о међусобном растојању са другим 

инсталацијама или паралелном вођењу истих. При 

преласку каблова испод саобраћајница предвиђено 

је полагање најмање две PVC цеви пречника 

110mm. 

 Полагање свих каблова извести према 

важећим техничким условима за ову врсту 

делатности на местима где се енергетски каблови 

воде паралелно или укрштају са другим врстама 

инсталација водити рачуна о минималном 

растојању које мора бити следеће за разне врсте 

инсталација: 

 при паралелном вођењу енергетских и 

телекомуникационих каблова најмањи 

хоризонтални размак је 0.5m за каблове 1кV, 

10кV, односно 1m за каблове 35кV. Укрштање 

енергетског и телекомуникационог кабла 

врши се на размаку од 0.5m. Енергетски кабал 

се полаже на већој дубини од 

телекомуникационог кабла. Уколико се 

размаци не могу постићи енергетске каблове 

на тим местима провести кроз цев. При 

укрштању енергетских каблова са 

телекомуникационим кабловима потребно је 

да угао буде што ближи правом углу. Угао 

укрштања мора бити најмање 45 степени. При 

укрштању каблова за напоне 250V најмање 

вертикално растојање мора да износи најмање  

0.3m а за веће каблове 0.5m. 

 При хоризонталном вођењу енергетског кабла 

са водоводном или канализационом 

инфраструктуром (цеви) најмањи размак 

износи 0.4m. Енергетски кабал се при 

укрштању полаже изнад водоводне или 

канализационе цеви на најмањем растојању од 

0.3m. Уколико се ови размаци не могу постићи, 

на тим местима  енергетски кабал положити 

кроз заштитну цев.  

 При хоризонталном вођењу каблова и 

топловода најмање растојање између каблова и 

спољне ивице топловода мора да износи 0.3m 

односно 0.7m за каблове напонског нивоа 

10кV. Није дозвољено полагање каблова изнад 

топловода. При укрштању енергетских 

каблова са каналима топловода минимално 

вертикално растојање мора да износи 0.6m. 

Енергетске каблове при укрштању положити 

изнад топловода. На овим местима топлотну 

изолацију од изолационог материјала 

(пенушави бетон) дебљине 0.2m. При 

паралелном вођењу и укрштању енергетског 

кабла за јавно осветљење и топловода најмањи 

размак је 0.1m.  

ОСВЕТЉЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Овим планом се делом дефинише јавно 

осветљење као саставни део урбанистичке целине 

тако да га треба и изградити у складу са 

урбанистичким и саобраћајно-техничким 

захтевима тежећи да инсталација осветљења 

постане интегрални елемент урбане средине. При 

планирању осветљења саобраћајница и осталих 

површина мора се осигурати минимални осветљај 

који ће обезбедити кретање уз што већу сигурност 

и комфор свих учесника у ноћном саобраћају, као 

и у томе да инсталација осветљења има и своју 

декоративну функцију. Зато се при решавању 

уличног осветљења мора водити рачуна о сва 

четири основна мерила квалитета осветљења: 

 ниво сјајности коловоза и прописан ниво 

осветљености за одвијање нормалног 

саобраћаја 

 подужна и општа равномерност сјајности 

 ограничавање заслепљивања (смањење 

психолошког бљештања) 
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 визуелно вођење саобраћаја 

 По важећим препорукама CIE (Publication 

CIE 115,1995.год), све  саобраћајнице за моторни и 

мешовити саобраћај су сврстане у пет 

светлотехничких класа, М1 до М5 а у зависности 

од категорије пута и густине  и сложености 

саобраћаја  као и од постојећег средства за 

контролу  саобраћаја (семафора, саобраћајних 

знакова) и средстава за одвајање појединих 

учесника у саобраћају. Следећа табела даје 

вредност побројаних  светлотехничких  

параметара који још увек обезбеђују добру 

видљивост и добар видни комфор: 

Светлот

ехничка 

класа 

Lsr 

минимал
но 

(cd/m2) 

U0 

минимал

но 

(Lmin/Lsr
) 

U1 

минимал

но 

(Lmin/Lм
аx) 

Т1 

мини

мално 
(%) 

SR  

минима

лно 
(Еех/Еин) 

М1 2.00 0.40 0.70 10 0.50 

М2 1.50 0.40 0.70 10 0.50 

М3 1.00 0.40 0.50 10 0.50 

М4 0.75 0.40 нема 

захтева 

15 нема 

захтева 

М5 0.50 0.40 нема 

захтева 

15 нема 

захтева 

Што се тиче визуелног вођења саобраћаја, 

не постоје нумерички показатељи за његово  

вредновање. 

Поред наведених услова за осветљење 

јавне расвете мора задовољити и следеће 

параметре: 

 економичност употребљених светиљки и 

стубова 

 економичност при одржавању јавне расвете 

 типизација јавне расвете 

Постојеће  јавно осветљење које се напаја 

подземним кабловима остаје и даље у функцији. 

Планирано јавно осветљење предвиђено је на 

канделаберским стубовима, а напајање истог је 

подземно полагањем кабла у земљу или кроз 

кабловску канализацију. Напајање извести каблом 

PP00 АSЈ 4х25mm2. Избор стубова као и типа 

светиљке за јавно осветљење планираног простора 

као и њихов тачан положај биће дефинисан 

техничком документацијом.  

При изради пројектне документације  

осветљења саобраћајница улице ће бити 

светлотехнички класификоване, а на 

раскрсницама свих саобраћајница постићи 

светлотехничку класу за  један степен већу од 

самих улица које чине раскрсницу. 

Код пешачких стаза и паркинга, унутар 

подручја плана, обезбедити средњу осветљеност 

од 20лукса, уз минималну осветљеност од 

7.5лукса. 

Расвета саобраћајница дефинисана је у 

зависности од категорије саобраћајница на 

следећи начин: 

Саобраћајнице су осветљене постављањем 

металних стубова висине 10-12m са светиљкама 

чији извор светлости је натријум високог притиска 

(НаВТ) снаге према фотометриском  прорачуну. 

Осветљење свих приступних 

саобраћајница као и паркинга, пешачких стаза и 

шеталишта је планирано са канделаберским и 

металним стубовима висине до 5m са светиљком 

чији је извор светлости натријум високог притиска 

или металхалогени извор светлости снаге према 

фотометриском прорачуну. Број светиљки биће 

одређен техничком документацијом  као и тачан 

тип. При избору стубова и светиљки потребно је 

водити рачуна да се деоница ових саобраћајница 

уз подручје плана не могу посматрати независно 

од осталог дела тих саобраћајних праваца. 

Напајање светиљки биће по траси која ће се 

назначити за 1кV-не каблове. Из НН поља у 

трафостаницама или самостојећих ормана за 

управљање (укључење-искључење) расвете је 

предвиђено фото ћелијом или астрономским 

уклопним сатом односно временским релеом. 

Стварни пресек кабла биће одређен техничком 

документацијом на основу пада напона и других 

параметара. 

За полагање каблова јавне расвете важе 

исти услови као и за 1кВ-не каблове 

нисконапонске мреже.  

2.1.7.3. Телекомуникациона инфраструктура  

 На основу анализе постојећег стања као и 

на основу потреба за новим капацитетима 

предвиђају се одређена решења чији је циљ да се 

обезбеди планирање и градња телекомуникационе 

инфраструктуре која ће у будућности задовољити 

више оператера телекомуникационих услуга и 

сервиса.  Градња нове ТК инфраструктуре треба да 

понуди и омогући квалитетне и савремене 

телекомуникационе услуге по економски 

повољним условима а које ће се моћи користити за 

потребе органа локалне управе. 

 При градњи нових инфраструктурних 

објеката посебну пажњу посветити заштити 

постојеће телекомуникационе инфраструктуре. 

Планом се обезбеђују коридори за 

телекомуникациону кабловску канализацију и за 

полагање телекомуникационих каблова дуж свих 

постојећих и будућих саобраћајница. 

 Градња, реконструкција и замена 

телекомуникационе инфраструктуре и система 
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мора се изводити по највишим технолошким, 

економским и еколошким критеријумима. 

Телекомуникациони систем је један од 

најважнијих инфраструктурних система од кога 

зависи функционисање животних активности у 

насељима а веома је ваљан за туристичко подручје 

које представља и простор обухваћен овим 

планом.  Планом се предвиђа да ће развој 

електронске комуникације ићи у правцу 

дигитализације и интегрисања мреже. Самим тим 

да се оствари интеграција мреже у универзалну 

дигиталну мрежу са интегрисаним службама 

(ISDH) која је применом нових каблова са 

оптичким влакнима омогућава нове услуге 

(видеофонија, кабловска телевизија, стереофонски 

радио канали, и многе друге услуге и сл.). 

Као што је назначено у опису постојећег 

стања телекомуникационе инфраструктуре 

основна прикључна тачка је истурена 

телекомуникациона централа која се налази у 

централном делу насеља. Како је даље напоменуто 

целокупна ТК инфраструктура је новијег датума и 

довољног капацитета за неке развојне потребе 

овог насеља. 

Овим планом  предвиђен је даљи развој 

кабловске канализације која ће се ослањати на већ 

поменуту постојећу мрежу. Кабловска 

канализација ће бити изграђена са најмање 4 PVC 

цеви пречника 110mm и одговарајућим ТК окнима.  

Планирану ТК кабловску канализацију 

изградити у претходно ископан ров у земљи 

димензија 0.8m дубине и 0.4m ширине. PVC цеви 

поставити у одгoварајућим носачима за ове цеви. 

Уз телекомуникациону канализацију предвиђена 

су и ТК окна димензија које ће одредити надлежно 

телекомуникационо предузеће односно Телеком 

Србија.  

Прикључење нових претплатника на ТК 

инфраструктуру планирано је подземно од 

самостојећих концентрационих ормана.  

Дуж нових саобраћајница предвиђено је 

постављање нове кабловске канализације. Где год 

је могуће ТК кабловску канализацију поставити са 

једне стране саобраћајнице супротно од 

електроенергетске инфраструктуре. Планирана ТК 

окна поставити у  тротоару или зеленој површини, 

а  ТК окна извести са лаким поклопцима.  Уколико 

се ТК окна морају поставити у коловозу односно 

површинама  преко којих се обавља колски 

саобраћај потребно је ТК окна изградити са 

тешким поклопцима.  Постојећа 

телекомуникациона инфраструктура која ће се 

налазити у планираним саобраћајницама потребно 

је изместити кроз новопланирану ТК 

канализацију.  Једну цев у планираној ТК 

канализацији предвидети за пролаз инсталације 

кабловске ТВ  мреже. За прелаз са једне на другу 

страну саобраћајнице поставити најмање три PVC 

цеви пречника 110mm као попречну везу и везу са 

постојећом ТК инфраструктуром. Кроз планирану 

ТК кабловску канализацију предвиђено је 

полагање каблова ТК59(39) DSL као и оптичких 

каблова. 

Све грађевинске радове на изради 

телекомуникационе кабловске канализације 

извести према вaжећим прописима и стандардима 

за ове радове. 

 При градњи објеката као и инфраструктуре 

непосредно уз објекте телекомуникације или при 

градњи објеката и инфраструктуре за потребе 

телекомуникација потребно је у свему се 

придржавати важећих прaвилника из ове области а 

који у свему дефинише начине одређивања 

елемената телекомуникационих мрежа и 

припадајуће инфраструктуре, ширине заштитних 

зона и врсти ради коридора у чијој зони није 

допуштена градња других објеката.  

Као што је наведено прикључење 

планираних објеката предвиђено је подземно са 

самостојећих концентрационих ормана. У 

пословним и туристичким објектима предвидети 

унутрашње концентрационе ормане од којих 

урадити унутрашњу инсталацију према условима 

надлежног телекомуникационог предузећа  

Телеком Србија. За индивидуалне објекте 

предвидети концентрациони орман-стубић 

постављен на фасади планираних објеката. До 

објеката положити једну цев PE40mm и 

одговарајуће каблове а све према условима 

Телекома Србија и главном пројекту за 

прикључење објеката на ТК инфраструктуру. 

Унутрашњу телекомуникациону 

инсталацију изводити у свему према Упутству о 

изради телефонске инсталације и увода-ЗЈПТТ и 

важећим прописима и стандардима  из ове 

области. 

У самим објектима у зависности од намене 

просторија предвидети одређен број телефонских 

прикључница. Број прикључница, начин 

каблирања одредиће  се техничком 

документацијом инсталација за сваки објекат а  

према техничким условима за прикључење објекта 

на телекомуникациону мрежу које издаје 

надлежно телекомуникационо предузеће а који су 

саставни део пројектне документације. 

При изградњи нове телекомуникационе 

мреже изградити и јавне телефонске говорнице у 

објектима јавних установа или као самостојеће на 

улицама. 

За квалитетан пријем и дистрибуцију 

радио и ТВ сигнала предвиђена је изградња 

кабловског дистрибутивног система (КДС). За 
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трасу КДС предвиђена је једна  PVC цев у 

планираној канализацији. 

Развој мобилне телефоније ће ићи у правцу 

постављања нових базних станица и антенских 

стубова, тако да се оствари што већа покривеност 

локације сигналом мобилне телефоније свих 

оператера, како је простор обухваћен овим планом 

добро покривен сигналом мобилне телефоније, па 

се не предвиђа изградња нових базних станица. 

У опису постојећег стања наведено је да се 

у насељу налази једна корпоративна јединица 

преко које се одвија поштански саобраћај. Нису 

планирана проширења  односно повећања 

капацитета објеката поште, као ни отварање нових 

јединица поштанске мреже. У зависности од обима 

саобраћаја могућа је трансформација постојеће 

корпоративне поште у уговорену пошту.   

2.1.7.4. Термотехничка инфраструктура 

Топловод 

Предвиђен је цевни развод одговарајућим 

предизолованим цевоводом од ископних бунара до 

објеката посебно за грејање термоминералном 

водом а посебно за санитарну топлу воду. Цевовод 

за грејање је предвиђен од предизолованих 

челичних цеви. Цевовод за санитарну воду је 

предвиђен од предизолованих полиетиленских 

цеви. Сви цевоводи се постављају у земљу. 

Предвиђа се развод воде од постојећег ископног 

бунара као и од нова два бунара које је потребно 

истражити и ископати. Тиме се постиже 

максимално коришћење топлотне енергије из 

природних извора (термоминерална вода сталне 

температуре и велике издашности). 

Отпадну воду насталу после употребе 

санитарне воде избацити у цевовод фекалне 

канализације а отпадну воду после употребе за 

грејање је потребно прописно цевоводом избацити 

у канал преко цевовода кишне канализације а 

затим у реку. 

Новопројектованим решењем се предвиђа 

коришћење постојећег копаног бунара пречника 

2.5 м и дубине 6.8 м. Бунар је лоциран непосредно 

на десној обали евакуационог канала. 

Црпењем овог експлоатационог објекта 

постиже се капацитет од 49.5 l/s, уз снижење нивоа 

од 2.1 м, али и уз пад температуре са 37.7°C на 

36.5°C (због повећања утицаја хладне воде). 

Тестирање бунара изведено је априла 1978. 

године, када је статички ниво воде био на коти 273, 

што одговара коти воде у каналу. 

1988. године је извршено мерење 

капацитета издашности бунара топле воде у Овчар 

Бањи, од стране стручњака Електромораве 

Љубише Јеремића. Мерење је рађено у периоду од 

17-20. априла у времену од 8 часова дневно. 

Резултати су свих дана били исти: у 8h 

темпертура је била 37,7°C а у 20h је била 36,4°C. 

Испумпавање је вршено свих дана и 

констатовано је да код највећег испумпавања ниво 

воде не пада испод 1,65м, што показује: 

 да издашност бунара прелази количину од 

50л/сек, 

 да је максимална температура воде 37,7° C 

и да не пада испод 36,4°C. 

Посебно је значајно истаћи да је постојећи 

бунар веома издашан, а и да је цело подручје 

богато термоминералном водом те да је у новом 

плану потребно а и  могуће отварати нове 

бушотине и несметано снабдевати будуће 

туристичке капацитете. 

Санитарна топла вода и каналисање 

отпадних вода 

У насељу постоји делимична 

дистрибутивна мрежа санитарне и 

термоминералне воде. 

Што се термоминералне воде тиче, са 

постојећег изворишта пумпна станица црпи 80 

л/мин(1,33l/s) термоминералне воде и потискује (Х 

= 27 м) у дистрибутивну мрежу. Црпна станица 

ради 24 часа дневно. 

Постојећа дистрибутивна мрежа је стара 

око 50 година и израђена је од 

челичнопоцинкованог, ПЕ и ПВЦ материјала. 

Претпостављене потребе за санитарном 

водом корисника нових објеката: 

НАМЕНА 

BRGP 

ПОВРШИ

НА 

m2 

ПОТРЕБНА 

КОЛИЧИНА 

САНИТАРНЕ ВОДЕ 

                     л/сек. 

Туристички садржаји 

(целине 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 

и 1.11) 
43.239,89 8 л/сек. 

Стамбено-туристички 

садржаји (целине 2.3, 2.7 и 

2.8) 
9.072,70 2 л/сек. 

Бањско-здравствени 

садржаји (целине 2.5 и 2.6) 7.683,90 2 л/сек. 

Туристичко-едукативни 

садржаји (целина 1.3) 1.753,18 0,5 л/сек. 

Централне функције 

(целина 1.8) 1.879,82 0,5 л/сек. 

Пословање у ф. ХЕ (целина 

2.2) 
2.210,04 0,5 л/сек. 

Здравствени садржаји 

(целина 2.9) 1.307,24 1 л/сек. 

Бањско-здравствени-

образовни садржаји (целине 

2.4) 
8.616,31 2 л/сек. 

                     Укупно:      16,5 л/сек. 
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Укупне количине отпадних вода се могу 

проценити на 80% од санитарне употребљене воде, 

односно, 

15,50 л/сек х 0,8 = 12,40 л/сек, или 

12,40 л/сек х 1,50 = 18,60 л/сек отпадне воде у сату 

максималне потрошње. 

Ову отпадну воду је потребно избацити 

преко система фекалне канализације. 

На ово је потребно додати и количину воде 

која се избаци после загревања објеката која 

износи приближно 113 л/сек у сату максималне 

потрошње при спољно пројектним условима. Ову 

воду из система грејања је могуће избацити у 

систем кишне канализације па затим преко канала 

у реку. 

Снадбевање објеката топлом водом за 

грејање и санитарном водом 

На основу свих ових досадашњих 

испитивања капацитета термоминералне воде 

новим планом се предвиђа грејање свих нових 

објеката и коришћење санитарне воде са 

термоминералном водом која има сталну 

температуру између 37,7°C и 36,4°C. С'обзиром да 

се мерењем капацитета постојећег бунара 

постигао капацитет од 49.5 l/s уз депресију 2.1m то 

представља довољан капацитет да се покрију 

потребе за грејањем и коришћењем топле 

санитарне воде за један део нових и постојећих 

објеката. Како постоји хидрауличка веза 

термоминералне воде и речне воде, повремено се 

осећа замућеност воде из бунара, што је још један 

разлог да се мора тражити нова каптажа нешто 

удаљенија од реке тако да је предвиђено додатно 

испитивање и отварање још два бунара нешто 

удаљенијих од реке што би свакако осигурало 

стабилно снабдевање санитарном водом и водом 

за грејање. 

Овом температуром воде је предвиђено 

зидно грејање свих новопројектованих објеката 

како би се покрили трансмисиони губици топлоте. 

У другом пролазу обарања температуре после 

зидног грејања могуће ја загревање свежег ваздуха 

са системом биполарне јонизације који се убацује 

у просторије на унутрашњу температуру 

просторија и тиме се обезбеђује потребна 

количина свежег ваздуха по особи и обезбеђује се 

надпритисак у просторијама чиме се постиже 

изолација у односу на спољни загађени ваздух. На 

крају у трећем пролазу топлотну енергију 

термоминералне бунарске воде могуће је 

искористити преко топлотних пумпи вода/вода 

чиме би топлотна пумпа покривала екстремне 

спољашње услове. 

Сва термотехничка опрема (топлотна 

пумпа, клима коморе, вентили, цевоводи, 

циркулационе пумпе...) за сваки објекат понаособ 

би се постављала у самим објектима и то у 

техничким просторијама које се морају 

предвидети архитектонско-грађевинским 

пројектом. 

Ако узмемо температуру воде од 37,7°C и 

проток од 49.5 l/s као и да ту воду охладимо кроз 

све ове видове грејања до температуре од 23°C 

можемо израчунати количину топлоте коју је 

могуће искористити од термоминералне воде.    

49,5 x (37,7-23) x 4,2 = 3056 kW што представља 

значајан капацитет топлотне енергије. 

Преглед потребне претпостављене 

топлотне енергије за грејање објеката је дат у 

следећој табели: 

НАМЕНА 

BRGP 

ПОВРШИНА 

m2 

ПОТРЕБНИ 

ТОПЛОТНИ 

КАПАЦИТЕТ 

                     kW 

Туристички 

садржаји (целине 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 и 

1.11) 

43.239,89 4400 

Стамбено-

туристички садржаји 

(целине 2.3, 2.7 и 

2.8) 

9.072,70 910 

Бањско-здравствени 

садржаји (целине 2.5 

и 2.6) 

7.683,90 770 

Туристичко-

едукативни садржаји 

(целина 1.3) 

1.753,18 180 

Централне функције 

(целина 1.8) 
1.879,82 180 

Пословање у ф. ХЕ 

(целина 2.2) 
2.210,04 230 

Здравствени 

садржаји (целина 

2.9) 

1.307,24 140 

Бањско-здравствени-

образовни садржаји 

(целине 2.4) 

8.616,31 870 

Укупно:            7680 kW 

Из овога произилази потребна количина 

термоминералне воде од 113л/сек. што са 

потребом за санитарну воду од 15,5л/сек укупно 

износи 128,5 л/сек. 

Из ових претпостављених топлотних 

потреба свих објеката закључујемо да је потребно 

извршити испитивање и ископ нова два бунара да 
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би се осим топлотне енергије за грејање покриле и 

потребе за санитарном водом као и за потребе 

бањске и медицинске терапије. Значи укупно су 

потребна три бунара која имају сличну издашност.  

Наравно уз додатно коришћење топлотних 

пумпи вода/вода за сваки објекат могуће је 

додатно искоришћење топлотне енергије 

термоминералне воде. 

Уколико се испитивањем покаже да је 

могуће извршити још неки ископ термоминералне 

воде онда је потребно прилагодити потребе 

појединих објеката новом најближем изворишту 

термоминералне воде како за потребе санитарне 

топле воде тако и за потребе топле воде за грејање. 

Гасовод 

На простору у обухвату плана не постоји 

дистрибутивна гасоводна мрежа, а постојећи 

магистрални цевовод је разведен до катастарске 

општине Паковраће. 

Планом се даје могућност гасификације 

подручја обухваћеног планом, који ће бити у 

функцији тек након изградње прикључног 

гасовода.  

Положај гасоводних инсталација у оквиру 

регулације саобраћајница предвидети у складу са 

прописима за ову врсту радова и према правилима 

грађења датим у овом плану. 

2.1.8. Смернице за  уређење зелених површина у 

оквиру претежних намена 

Систем зеленила предметног Плана, у 

највећој мери, чине зелене површине које прате 

претежне намене. 

 Зеленило комуналних садржаја 

 Зеленило централних функција 

 Зеленило бањско-здравствено-образовних 

садржаја 

 Зеленило туристичко-едукативних 

садржаја 

 Зеленило пословања у функцији 

хидроелектране 

 Зеленило здравствених садржаја 

 Зеленило стамбено-туристичких садржаја 

 Зеленило туристичких садржаја 

 Зеленило спортско-рекреативних садржаја 

 Зеленило бањско-здравствених саржаја 

 Зеленило комуналних садржаја 

Зеленило ове категорије прати планиране 

инфраструктурне објекте. Организација зеленила 

у оквиру ових намена у директној је зависности од 

намене објеката, организације парцеле и објеката 

на парцели, као и преостале слободне површине. 

Величина растиња за озелењавање условљена је 

распоредом подземне инфраструктуре. 

 Зеленило централних функција 

Наведена категорија зеленила треба да 

артикулише и оплемени простор, нагласи 

архитектуру објекта, према положају и околним 

наменама. Могуће је репрезентативно уредити 

улаз у објекат користећи линеарну и групну садњу 

лишћара и четинара различите спратности, као и 

формирањем цветних засада. Приликом пејзажног 

уређења обратити пажњу на подземне инсталације 

и не оптерећивати простор високом вегетацијом. 

Имајући у виду да зеленило употпуњује понуду 

објекта централних делатности, уређење и одржа–

вање ових површина мора бити на високом нивоу. 

 Зеленило бањско-здравствено-

образовних садржаја 

Зелене површине у оквиру бањско-

здравствено-образовних садржаја знатно утичу на 

психолошко стање корисника и њихов бржи 

опоравак. Поред основне санитарно-хигијенске 

функције зеленила у оквиру ове намене, зеленило 

има и истраживачку улогу. Композицију зеленила 

организовати тако да ублажи околне утицаје буке 

и аерозагађења, формира повољне 

микроклиматске услове и формира динамичан 

простор за истраживање у природи. У складу са 

просторним могућностима простор опремити 

адекватним мобилијаром. Употребом зеленила 

истаћи све улазе у објекат и додатно их 

декоративно оплеменити. При избору биљног 

материјала препоручује се употреба аутохтоних 

врста прилагођених условима средине, али је 

потребно имплементирати и биљке са санитарним 

дејством (фитонцидне биљке, биљке које 

позитивно утичу на јонизацију ваздуха, врсте које 

увећавају влажност ваздуха, ублажавају ветрове и 

др). Не смеју се користити отровне врсте и врсте 

које изазивају алергијске реакције. 

 Зеленило туристичко-едукативних 

садржаја 

Како је у оквиру ове намене планиран 

визитор центар, тако и зеленило треба својом 

организацијом да подржи планиране садржаје. У 

том смислу зелене површине треба да буду 

репрезентативне, редовно одржаване, опремљене 

мобилијаром за краткотрајно задржавање  и 

организоване на начин да подражавају околни 

природни амбијент. 
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 Зеленило пословања у функцији 

хидроелектране 

У оквиру зелених површина пословања у 

функцији хидроелектране потребно је постојеће 

зелене површине оплеменити и организовати 

додавањем декоративне вегетације нижег склопа, 

коришћењем жбунастог или цветног растиња. 

Избегавати претрпавање слободних површина и 

претерано шаренило. Чишћење од свих врста 

отпада и редовно одржавање су обавезни. 

 Зеленило здравствених садржаја 

Зелене површине у склопу здравствених 

установа знатно утичу на психолошко стање 

болесника и њихов бржи опоравак. Ове површине 

треба да буду доступне свим болесницима и 

пратиоцима истих. Потребно их је организовати на 

начин да испуњавају санитарно-хигијенску 

функцију. Дуж обода парцеле поставити линијски 

распоређено зеленило, које обезбеђује повољне 

микроклиматске услове и штити од негативног 

утицаја буке и аерозагађења. У складу са 

просторним могућностима организовати 

одморишта са клупама. При избору биљног 

материјала препоручује се употреба аутохтоних 

врста прилагођених условима средине, али је 

потребно имплементирати и биљке са санитарним 

дејстом (фитонцидне биљке, биљке које позитивно 

утичу на јонизацију ваздуха, врсте које увећавају 

влажност ваздуха, ублажавају ветрове и др.). Не 

смеју се користити отровне врсте и врсте које 

изазивају алергијске реакције. 

 Зеленило стамбено-туристичких 

садржаја 

Ову категорију зеленила уредити по 

принципу стамбеног блока са нагласком на 

редовном одржавању и имплементацији 

декоративних врста биљака које ће додатно 

оплеменити простор. Приликом изградње зелених 

површина, формирати групације четинара и 

лишћара, користити солитерну садњу за 

наглашавање улаза, обезбедити травне површине, 

избегавати врсте са плитким кореном. На теренима 

у паду подзиде урадити са облогом од камена и 

отворима за дренажу. Користити урбани 

мобилијар прилагођен бањском амбијенту. Где 

просторне могућности то не дозвољавају, 

предвидети садњу у жардињерама, при чему треба 

користити ниско дрвеће, жбунасте врсте 

различитог колорита и хабитуса, перене и 

декоративне пузавице. Композиција зеленила на 

овим површинама треба да се одликује 

једноставним облицима и чистим колоритним 

решењима, не треба примењивати мноштво 

биљних врста, обиље различитих просторних 

облика и комбинације боја. Ради бољег одржавања 

користити врсте које не захтевају специјалне 

услове. У случају недостатка слободног простора, 

подстиче се употреба специфичног вертикалног и 

кровног озелењавања. У оквиру ове категорије 

могуће је и озелењавање тераса, које је директно 

условљено слободним простором терасе, као и 

жељама власника стана. Приликом одабира 

вегетације користити аутохтоне врсте прилагођене 

расту у ограниченом простору (жардињерама, 

саксијама, кровним лејама), као и оне које су 

отпорне на специфичне услове који владају у 

оквиру наведених површина, попут појачане 

инсолације, изложености струјањима ваздуха 

(ветру), ограниченом водном капацитету и сл.  

 Зеленило туристичких садржаја 

Зеленило ове категорије треба да истакне и 

нагласи архитектуру туристичког објекта, а уједно 

пружи пријатан простор за боравак гостију хотела. 

Ове површине подразумевају висок ниво 

озелењавања.  Композиција зеленила треба да 

задовољава санитарно-хигијенске, естетске и 

организационо-просторне услове функционалне 

намене, угоститељских услуга.  У оквиру 

предметних парцела организовати засебне 

површине и зоне зеленила које имају 

репрезентативни карактер наглашавајући на тај 

начин и саму архитектуру објекта. Потенцирати 

репрезентативне травнате површине. Коришћење 

вртно-архитектонских елемената (скулптура, 

фонтана, пергола, мобилијара итд.) планирати 

искључиво у складу са оклолним пејзажом и 

стилским карактеристикама локалне 

традиционалне архитектуре и архитектуре објекта. 

Конкретно, одабир врста, вршити након детаљне 

микролокацијске анализе теренских услова и у 

складу са аутохтоним вегетацијским склопом. 

Композиција зеленила на овим површинама треба 

да се одликује једноставним облицима и чистим 

колоритним решењима, не треба примењивати 

мноштво биљних врста, обиље различитих 

просторних облика и комбинације боја.  

 Зеленило спортско-рекреативних 

садржаја 

Основна улога зеленила ове категорије је 

да пружи пријатан амбијент за бављење 

рекреацијом корисницима предметног простора. У 

том смислу зеленило, спортски терени и остали 

пратећи садржаји треба да образују јединствену 

функционалну целину. Пратеће садржаје потребно 

је уклопити са зеленилом на такав начин да не 

ометају спортске активности које се одвијају на 

датој површини. Приликом озелењавања 

избегавати употребу алергених врста, врста са 

крупним плодовима или оних које у јесењем 

периоду услед опадања лишћа и плодова 

доприносе повећању запрљаности простора. У 
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зони рекреације, на местима где се јавља подземна 

инфраструктура зеленило организовати у виду 

травног покривача комбинованог са површинама 

за пасивну рекреацију. Избегавати употребу 

дрвенастих и жбунастих врста са великим 

кореном. 

 Зеленило бањско-здравствених садржаја 

Зелене површине у оквиру бањско-

здравствених садржаја знатно утичу на 

психолошко стање корисника и њихов пријатнији 

боравак у бањи. Зеленило ове категорије  поред 

естетске има и санитарно-хигијенску функцију. 

Композицију зеленила организовати тако да 

ублажи околне утицаје буке и аерозагађења, 

формира повољне микроклиматске услове и 

пријатан простор за миран боравак у природи. У 

складу са просторним могућностима простор 

опремити адекватним мобилијаром и просторима 

за одмор корисника. При избору биљног 

материјала препоручује се употреба аутохтоних 

врста прилагођених условима средине, али је 

потребно имплементирати и биљке са санитарним 

дејстом (фитонцидне биљке, биљке које позитивно 

утичу на јонизацију ваздуха, врсте које увећавају 

влажност ваздуха, ублажавају ветрове и др). Не 

смеју се користити отровне врсте и врсте које 

изазивају алергијске реакције. 

2.1.9. Правила, услови и ограничења уређења 

простора 

У графичком прилогу „План намене 

површина“ дате су претежне намене у оквиру 

захвата Плана. 

 Изградња објеката се може вршити 

искључиво на основу Плана и по условима 

прописаним Планом. 

 У регулацији улица није дозвољена 

изградња објеката, изузев оних који спадају 

у саобраћајне, односно комуналне објекте и 

урбану опрему (надстрешнице јавног 

превоза, споменици, рекламни панои и сл). 

 Изградња планираних објеката дозвољена 

је унутар грађевинских линија, према 

правилима уређења и грађења утврђеним 

Планом. 

 На планираним површинама јавне намене и 

површинама планираним за објекте од 

општег интереса не могу се подизати 

објекти који нису у функцији планиране 

намене. 

 На просторима који на основу плана нису 

утврђени као грађевинске површине не 

може се дозволити никаква изградња 

супротна предвиђеној намени, осим 

објеката инфраструктуре, односно објеката 

који служе одбрани. 

2.1.10. Општи регулациони и нивелациони 

услови за уређење површина јавне намене - улица 

Ширина регулације новопланираних и 

постојећих саобраћајница предвиђених за 

реконструкцију утврђена је у складу са 

категоријом саобраћајнице и оптималним 

коридором за њен смештај. 

  Регулациона линија утврђује линију 

разграничења површина одређене јавне намене од 

површина предвиђених за друге јавне и остале 

намене и представља будућу границу 

грађевинских парцела намењених за површине 

јавне намене, међу којима и саобраћајнице.  

Планом регулације улица дефинисани су 

услови за диспозицију саобраћајних површина – 

коловоза и тротоара. 

Положај саобраћајница у уличном 

коридору дефинисан је и осовином самих 

саобраћајница. 

Саобраћајним решењем  условљено је и 

постављање нивелете саобраћајница према 

конфигурацији терена и другим условима у 

коридору. Планом нивелације утврђена је 

висинска регулација новопланираних 

саобраћајница у односу на конфигурацију терена и 

нивелацију већ изграђених саобраћајница. Дате 

висинске коте пресечних тачака осовина 

постојећих или планираних саобраћајница су 

орјентационог карактера и могуће су измене ради 

побољшања техничких решења. У односу на 

утврђену нивелету саобраћајница потребно је 

испланирати терен пре почетка грађења и 

утврдити висинску коту приземља објеката. 

2.1.11. Услови и мере заштите простора 

2.1.11.1. Услови за заштиту животне средине  

Општи услови заштите животне средине 

обухватају спровођење норматива који су 

дефинисани како  кроз планове вишег реда, тако и 

кроз услове за изградњу објеката, заступљеност 

отворених – слободних простора и зелених 

површина на нивоу  урбанистичке зоне. 

Придржавањем утврђених услова из Плана 

у погледу врсте и намене новопланираних 

објеката, њиховог утврђеног положаја, 

дефинисаних индекса и заузетости простора–

парцела и утврђених максималних спратности, уз 

поштовање ограничења, обезбеђују се 

квалитетнији услови живота. 
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Општи услови заштите животне средине 

обезбеђују се придржавањем одредби: 

- Закон о заштити животне средине („Сл. 

гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 

72/09-др. закон, 88/10, 43/11-одлука УС, 14/16). 

- Закона о стратешкој процени утицаја на 

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

88/10), 

- Закона о процени утицаја на животну средину 

("Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09), 

као и другим законима, правилницима и 

прописима везаним за ову област. 

2.1.11.2. Услови за заштиту од пожара, 

елементарних и других непогода 

Ради заштите од пожара објекти морају 

бити реализовани према одговарајућим техничким 

противпожарним прописима, стандардима и 

нормативима: 

- Објекти морају бити реализовани у складу са 

Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, 

бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон) 

- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску 

мрежу која се по протоку и притиску воде у мрежи 

планира и пројектује према Правилнику о 

техничким нормативима за инсталације 

хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. 

гласник РС“, бр. 3/18).  

- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за 

ватрогасна возила, сходно Правилнику о 

техничким нормативима за приступне путеве, 

окретнице, уређене платое за ватрогасна возила у 

близини објеката повећаног ризика од пожара 

(„Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме најудаљенија 

тачка коловоза није даља од 25м од габарита 

објекта.  

- Објекти морају бити реализовани у складу са 

Правилником о техничким нормативима за 

заштиту високих објеката од пожара („Сл. 

гласник РС“, бр. 80/15, 67/17 и 103/18), 

Правилником о техничким нормативима за 

електричне инсталације ниског напона („Сл. лист 

СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 – исправка, „Сл. лист СРЈ“, 

бр. 28/95) и Правилником о техничким 

нормативима за заштиту објеката од 

атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 

11/96).  

У циљу прилагођавања просторног 

решења потребама заштите од елементарних 

непогода, пожара и потреба значајних за одбрану 

укупна реализација односно планирана изградња 

мора бити извршена уз примену одговарајућих 

просторних и грађевинско - техничких решења у 

складу са законском регулативом из те области.  

Ради заштите од потреса новопланиране 

садржаје реализовати у складу са -Правилником о 

техничким нормативима за изградњу објеката 

високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. 

лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   

У поступку спровођења плана обавезна је 

примена свих прописа, смерница и стручних 

искустава, као и:  

- Уредбе о организовању и функционисању 

цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92). 

- Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 

88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 

36/18). 

- Одлука о врстама инвестиционих објеката и 

просторних и урбанистичких планова од значаја за 

одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 85/15) утврђује који 

су објекти од значаја за одбрану. 

- Уредбом о организовању и функционисању 

цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92).  

Градови и насеља у Републици Србији 

класификовани су кроз четири степена 

угрожености. За сваки степен утврђене су 

одговарајуће мере, услови и режими заштите. 

2.1.11.3. Правила и услови заштите природних 

добара  

Простор у обухвату плана се налази унутар 

заштићеног подручја Предео изузетних одлика 

„Овчарско-Кабларска клисура“ у режиму заштите 

II и III степена. Предметно подручје налази се у 

обухвату еколошке мреже - еколошки значајног 

подручја „Овчарско-Кабларска клисура“. Сходно 

томе, издају се следећи услови заштите природе: 

 Приликом озелењавања простора, предност 

дати аутохтоним врстама биљака, отпорним 

на аерозагађење, које имају густу и добро 

развијену крошњу, а као декоративне врсте 

могу се користити и врсте егзота које се могу 

прилагодити локалним условима, а да при том 

нису инвазивне и алергене (тополе и сл.). 

Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у 

Србији су: Acer negundo (јасенолисни јавор 

или негундовац), Amorpha fruticosa 

(багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), 

Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus 

americana (амерички јасен), Fraxinus 

pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis 

occidentalis (амерички копривић), Ulmus 

pumila (ситнолисни или сибирски брест), 

Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна 

сремза) и др. 
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 Прибавити сагласност надлежних 

институција за извођење радова који изискују 

евентуалну сечу одраслих, вредних 

примерака дендрофлоре, како би се уклањање 

вегетације свело на најмању могућу меру. 

 Уколико се током радова наиђе на геолошко-

палеонтолошка документа или минералошко-

петролошке објекте, за које се претпоставља 

да имају својство природног добра, извођач 

радова је дужан да обавести Министарство 

заштите животне средине, као и да предузме 

све мере заштите од уништења, оштећења или 

крађе до доласка овлашћеног лица. 

Режими заштите заштићеног подручја Предео 

изузетних одлика „Овчарско-Кабларска 

клисура“ 

Простор у обухвату плана се налази унутар 

заштићеног подручја Предео изузетних одлика 

„Овчарско-Кабларска клисура“, у режимима 

заштите II и III степена. 

У оквиру студије заштите Предео 

изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисура“ 

(Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и 

студији заштите Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“ од 25.12.2020. 

године на сајту Министарства заштите животне 

средине) дефинисане су границе режима заштите, 

а прописане су и мере које важе у њима.  

Режим заштите II степена 

У границе локалитета „Каблар“, који је у 

режиму заштите II степена, залазе три површине 

из обухвата овог плана: 

 К.п. 1756/4, на којој се налази планинарски 

дом. На постојећем објекту су дозвољени 

искључиво радови у циљу текућег одржавања 

и побољшања услова коришћења, док је за 

интервенцију  у партеру потребно поштовати 

мере које важе у режиму заштите II степена. 

 Део к.п. 1756/14, на ком се налази шума и за 

коју је предвиђено задржавање постојеће 

намене шумско земљиште. Такође, планом је 

прописана забрана било каквих интервенција, 

као и забрана нарушавања флоре и фауне на 

овом простору. 

 Део комплекса манастира Благовештење, који 

се не разрађује овим планом (ушао је у 

обухват јер се налазио у обухвату плана чија 

се измена врши), јер је разрађен у оквиру 

детаљне разраде Просторног плана подручја 

посебне намене Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска“ клисура. 

За ове површине се прописују мере заштите 

преузете из горе поменуте студије заштите. 

Забрањује се: 

- свака промена постојеће морфологије терена и 

измена хидродинамичких карактеристика и 

режима Западне Мораве и њених притока, као 

и сви други радови и интервенције које могу 

утицати на измену хидролошког режима 

подземних и површинских вода, 

- употреба и кретање пловила без пратње чувара 

или одговарајућег одобрења Управљача, 

- употреба пловила (осим чуварске службе) на 

меандрима (Рапаиловача, Успеније и 

Међувршје) ка акумулацији, 

- индустријска и индивидуална експлоатација и 

искоришћавање минералних сировина (бигар, 

калцит и др.) на целом подручју, 

- извођење активности и свака промена постојеће 

морфологије, поткопавање, засецање и сви 

други радови и интервенције који могу 

негативно утицати на објекте геонаслеђа, 

- извођење земљаних, грађевинских и других 

радова којима се може оштетити, пореметити 

или угрозити објекти геонаслеђа, 

- узимање фосилоносног материјала; 

- извођење геофизичких истраживања 

хеликоптером, 

- изградња рударских објеката, 

- формирање позајмишта и/или отварање 

каменолома, 

- измена морфологије терена, односно извођење 

радова који би могли да униште или наруше 

геоморфолошке и хидролошке карактеристике 

подручја, 

- улазак у спелеолошке објекте, пећине и јаме, 

без одобрења управљача у пратњи 

одговарајућег водича, 

- ломљење, изношење и друга оштећивања 

пећинског накита, 

- бацања смећа и отпада у јаме, 

- хватање, узнемиравање, изношење и убијање 

представника пећинске фауне, 
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- активности које доводе до значајног 

узнемиравања птица у периоду размножавања 

(март-јул), 

- уништавање гнезда птица, 

- формирање мрциништа на подручју карстних 

седимената природног добра, 

- постављање (укуцавање) табли и других 

обавештења на стаблима, 

- превођење вода и измена хидродинамичких 

карактеристика и режима потока и река, као и 

сви други радови и интервенције које могу 

утицати на измену хидролошког режима 

подземних и површинских вода, 

- изградња хидротехничких објеката (брана–

акумулација), преграђивање и регулација 

водотока, као и изградња хидроелектрана, 

- промена намене водног земљишта, 

- израда свих индустријских, инфраструктурних, 

привредних, викенд и других објеката чији рад 

и постојање могу изазвати неповољне промене 

на у заштићеном природном добру, 

- слободно испуштање отпадних и загађујућих 

вода у водотоке, 

- изградња објеката за рециклажу и спаљивање 

отпада и образовање депонија отпада, 

- каптирање извора, изградња хидротехничких 

објеката (брана – акумулација), преграђивање и 

регулација водотока, 

- депоновање било каквог материјала на 

природном добру - у приобалном подручју 

Западне Мораве као и у јаругама и водотоцима 

у непосредној околини, 

- руковање отровним хемијским материјама и 

нафтним дериватима на начин који може 

проузроковати загађење земљишта и воде, 

- извођење земљаних, грађевинских и других 

радова којима се може оштетити, пореметити 

или угрозити заштићено природно добро и 

његова околина, 

- чиста сеча шумске вегетације, крчење шума и 

обављање других радњи на местима и на начин 

који могу изазвати процесе јаке ерозије и 

неповољне промене на профилу и његовој 

непосредној околини, 

- повећање пољопривредног и ливадског 

земљишта сечом шуме, 

- уношење инвазивних и алохтоних врста флоре 

и фауне у природне екосистеме, осим врста 

шумског дрвећа којима се газдује по посебним 

основама, 

- уништавање, узнемиравање, сакупљање и 

предузимањe других активности којима би се 

могле угрозити биљне и животињске врсте и 

њихова станишта обухваћене националном и 

међународном легислативом, 

- обављање интервенција и активности као и које 

неповољно утичу на станишта или строго 

заштићену дивљу врсту биљака и животиња, 

чије присуство је утврђено истраживањем 

подручја. Ограничења и забране дефинишу се 

прописивањем мера заштите у оквиру посебних 

услова заштите за дате врсте и њихова 

станишта, 

- неконтролисано сакупљање лековитог биља, 

- коришћење и уништавање строго заштићених 

врста биљака, животиња и гљива и 

предузимање активности којима би се могла 

угрозити њихова станишта, 

- коришћење техничких средстава која могу 

оштетити или уништити примерке заштићених 

врста, односно њихова станишта и њихово 

сакупљање изван прописаног периода, 

- промена вегетацијског састава без претходне 

сагласности надлежне установе заштите 

природе, 

- кресање лисника за сточну храну, чиста сеча 

шума на нагибима, претерано оптерећење 

ливадско пашњачких површина, као и 

непланска градња шумских путева са меком 

подлогом, без одговарајућих евакуационих 

органа за падавинске воде (риголе и путни 

пропусти), 

- уклањање крајречне вегетације, 

одлагање/уношење лишћа/лисне масе, 

грањевине, остатака стабала и другог 

материјала у речна корита, 

- употреба свих недозвољених средстава за лов 

рибе (нпр. креч, хлор, конопља, експлозив, 

струја, мреже и др.) и лов рибе рукама, 
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- све радње и активности којима се угрожава 

фауна риба и ремети њихов мрест, раст, 

исхрана и кретање, 

- привредни риболов, 

- сакупљање и стављање у промет свих врста 

биљака и животиња из уредбе којом се уређује 

стављање под контролу коришћења и промета 

дивље флоре и фауне, 

- сакупљање, оштећење, хватање, убијање и 

узнемиравање свих врста биљака и животиња 

из правилника којим се прописује проглашење 

и заштита строго заштићених и заштићених 

дивљих врста биљака, животиња и гљива, 

- уређивање простора и/или извођење радова и 

активности који могу да наруше утврђена 

својства, статичку безбедност и намену 

објеката са статусом непокретних културних 

добара, 

- остављање шумског отпада, насталог при 

санитарној сечи, 

- камповање и ложење ватре, осим на местима 

која су за то предвиђена, 

- ложење ватре, осим на местима одређеним за ту 

намену, 

- изградња индустријских, металуршких и 

рударских објеката, асфалтних база, 

рафинерија нафте, 

- изградња објеката за складиштење и продају 

деривата нафте и течног нафтног гаса, 

- изградња објеката термоелектрана и 

ветрогенератора, 

- изградња објеката робно-трговинских центара, 

- изградња објеката услужних складишта, 

магацина и хладњача, 

- изградња хидроелектрана, 

- изградња објеката викендица и других 

породичних објеката за одмор, 

- промена намена површина, изузев промена које 

проистичу из програмских докумената 

Управљача, 

- сви радови којима се могу нарушити естетске и 

амбијенталне вредности заштићеног простора и 

погоршати карактеристике његове примарне 

вредности. 

Ограничава се: 

- мелиорационе и друге хидротехничке радове, 

- извођење хитних и неопходних санационих 

шумских радова након акцидентних ситуација 

приликом ветролома, ветроизвала, пожара, 

каламитета инсеката, активности на уклањању 

алохтоних врста флоре и фауне, 

- формирање шумских и пољопривредних 

монокултура, 

- конверзију шумских површина тј. превођење 

алохтоних шумских површина у аутохтоне, као 

и превођење изданачких у високe шуме, 

- праћење стања (мониторинг) флоре и фауне, 

- редовно сузбијање инвазивних врста на 

местима где њихова експанзија угрожава 

подмладак аутохтоне вегетације, 

- традиционално коришћење камена, глине и 

другог материјала за локалне потребе, 

- каптирање извора за потребе водоснабдевања 

постојећих домаћинстава, 

- газдовање шумама и шумским земљиштима 

утврђеним у плановима и основама газдовања 

шумама, газдовање блиско природном, којима 

се обезбеђује одржавање постојећих шумских 

екосистема и побољшање њиховог састава, 

структуре и здравственог стања, очување 

разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и 

осталих биљних и животињских врста у 

шумским састојинама, 

- сечу обнављања шума мањим интензитетом у 

више наврата, 

- очување и коришћење постојећих површина 

под шумским и пољопривредним 

монокултурама, 

- примену одговарајућих биолошких мера 

против фитопатолошких и ентомолошких 

обољења шума, 

- активности везане за унапређење популација 

ретких и угрожених биљних и животињских 

врста и спровођење мера активне заштите, 

- контролисану посету у образовне, рекреативне 

и општекултурне сврхе, 

- спровођење активности у оквиру научно-

истраживачких радова и праћење природних 

процеса, 
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- уклањање ниског растиња сходно орографији 

терена ради омогућавања несметаног пролаза 

дуж клисура и кањона, 

- заштиту обале водотокова од флувијалне и 

површинске ерозије применом техничких, 

биотехничких и биолошких мера, 

- чишћење корита водотокова од вегетације и 

наноса у циљу очувања пропусне моћи, а по 

потреби и продубљивање корита, 

- изградњу објеката туристичког смештаја, 

угоститељства, туристичке инфраструктуре на 

изградњу мањих објеката за презентацију 

природних вредности или објеката у 

традиционалном стилу, 

- изградњу објеката саобраћајне, енергетске, 

комуналне и друге инфраструктуре, стамбених 

и економских објеката пољопривредних и 

шумских газдинстава, и то на објекте који не 

утичу негативно на положај животињских или 

биљних врста, њихових станишта, природних 

вредности и лепоту предела, 

- изградњу објеката за конвенционално гајење 

домаћих животиња и дивљачи у оквиру 

постојећих сеоских домаћинстава, 

- примену хемијских средстава на употребу 

вештачких ђубрива на обрадивим површинама, 

а за хемијска средства за заштиту биља уз 

сагласност Министарства, 

- коришћење објеката геонаслеђа у научне и 

туристичке сврхе, 

- мере активне заштите, под посебним условима, 

у случају нарушавања стања на објектима 

геонаслеђа (обурвавања седимената, појаве 

клизишта и др.), 

- рекреативни, научноистраживачки и санациони 

риболов у случају појаве алохтоних врста, 

- за рекреативне риболовце дневни улов на 

највише 5 kg аутохтоних врста риба, а за 

поједине врсте риба и број примерака: младица 

– један комад, манић, поточна пастрмка, 

липљен, шаран, сом и смуђ – три комада 

збирно; скобаљ, мрена, клен и плотица, десет 

комада збирно, 

- спровођење одговарајућих мера 

противпожарне и противерозионе заштите, 

- санитарни лов дивљачи и планско регулисање 

бројности популација ловних врста, 

- изградњу објеката у функцији непокретних 

културних добара, 

- реконструкцију, санацију и адаптацију 

стамбених економских објеката 

пољопривредних домаћинстава, 

- изградњу подземних инфраструктурних 

водова. 

Режим заштите III степена 

Остатак простора у обухвату плана улази у 

део заштићеног подручја који је у режиму заштите 

III степена. За њега се прописују мере заштите 

преузете из горе поменуте студије заштите. 

„У III степену заштите могу се вршити 

управљачке интервенције у циљу рестаурације, 

ревитализације и укупног унапређења заштићеног 

подручја, развој села и унапређење сеоских 

домаћинстава, уређење објеката културно-

историјског наслеђа и традиционалног 

градитељства, очување традиционалних 

делатности локалног становништва, селективно 

и ограничено коришћење природних ресурса и 

простора уз потребну инфраструктурну и другу 

изградњу“, Закон о заштити природе („Службени 

гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-

исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) и Уредба 

о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 

31/12). 

Забрањује се: 

- промена намене површина која може имати 

утицај на темељне вредности природног добра, 

- сви радови којима се могу нарушити естетске и 

амбијенталне вредности заштићеног простора и 

погоршати карактеристике његове примарне 

вредности, 

- извођење земљаних, грађевинских и других 

радова којима се може оштетити, пореметити 

или угрозити заштићено природно добро и 

његова околина, 

- изградња рафинерија нафте, 

- изградња објеката хемијске индустрије, 

- изградња металуршких и термоенергетских 

објеката, 

- складишта нафте, нафтних деривата и 

природног гаса, 

- образовање депонија, 
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- слободно испуштање отпадних и загађујућих 

вода у водотоке, 

- отварање нових мајдана техничког камена 

унутар заштићеног подручја, осим уколико се 

материјал таквих или сличних карактеристика 

не може наћи на подручју изван граница 

заштићеног подручја, или је исти привременог 

карактера просторно и временски строго 

ограничен а користи се за побољшање услова 

живота локалне заједнице (изградња и 

одржавање локалних саобраћајница и сл.), 

- експлоатација минералних сировина у зонама 

непосредне и уже заштите изворишта 

водоснабдевања, на подручјима или у близини 

подручја намењеног туризму, на подручју или у 

близини заштићене околине непокретних 

културних добара, 

- пустошење и крчење шума, као и чиста сеча 

шума, која није планирана као редован вид 

обнављања шума, 

- извођење радова на чистој сечи, пустошењу и 

крчењу шумског комплекса, као и свака 

непланска сеча и уништавање аутохтоних врста 

дрвећа и жбуња осим узгојносанитарних радова 

и активности на очувању локалитета са 

реликтном шумском вегетацијом, 

- сеча појединачних старих стабала, 

импозантних дендрометријских 

карактеристика, значајних за очување 

биодиверзитета и културног наслеђа, 

- уношење инвазивних и алохтоних врста флоре 

и фауне у природне екосистеме, 

- уклањање аутохтоне вегетације, 

- брање, ломљење, кидање и ископавање биљних 

врста у природним састојинама, 

- сакупљање заштићених врста изван прописаног 

периода и коришћење техничких средстава која 

могу оштетити или уништити примерке 

заштићених врста, односно њихова станишта, 

- узнемиравање фауне и сакупљање јаја, 

- извођење радова који могу довести до 

уништавања или оштећивања објеката 

геонаслеђа, 

- узимање фосилоносних материјала са 

геолошких профила, 

- формирање пословно-радних зона и изградња 

привремених или сталних индустријских и 

привредних објеката који би својим погонима, 

експлоатацијом или отпадним материјама 

угрозили услове животне средине, 

амбијенталне карактеристике простора и/или 

непокретна културна добра, 

- изградња септичких јама пропусног типа и 

свако испуштање отпадних и осочних вода у 

водотоке и земљиште. 

Ограничава се: 

- изградња индустријских и енергетских објеката 

и то на изградњу мањих објеката за претежно 

локалне потребе, 

- изградња соларних електрана и електрана на 

био-гас, 

- изградња инфраструктурне мреже и 

инфраструктурних објеката у складу са 

одрживим коришћењем природних вредности и 

капацитета простора, 

- изградња складишта индустријске робе и 

грађевинског материјала, 

- изградња објеката викендица, 

- експлоатација и примарна прерада минералних 

сировина, на удаљености која су већа од 

минимум 2 km од зоне I и II режима заштите, 

- образовање објеката за управљање отпадом, на 

мање објекте који служе за сакупљање, 

складиштење и третман неопасног отпада. 

Одлагање отпада је забрањено у границама 

заштићеног подручја, 

- изградња насеља и ширење њихових 

грађевинских подручја у складу са планском 

документацијом, 

- начин газдовања предвиђен и прописан 

посебним шумским основама за све газдинске 

јединице које су у заштићеном подручју, 

- начин газдовања на површинама на којима се 

истраживањима потврди присуство строго 

заштићених дивљих биљних и животињских 

врста које су ретке и угрожене и за које су 

потребне додатне мере заштите. Ограничења и 

забране дефинишу се прописивањем мера 

заштите у оквиру посебних услова заштите за 

дате врсте и њихова станишта, 

- плански утврђену експлоатацију шума, 
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- изградња енергетских објеката и мини 

хидроелектрана снаге максимално до 30 МW, 

изузимајући водотоке са изразито клисурастим 

и кањонским долинама, 

- лов на потребе одржавања оптималне бројности 

и здравственог стања популације ловних врста, 

- риболов на рекреативни, санациони и 

научноистраживачки, 

- дневни улов рибе за рекреативне риболовце на 

највише 5 kg аутохтоних врста риба, а за 

поједине врсте и број примерака (нпр. за 

пастрмке и друге, дефинисане врсте - 3 комада 

збирно; за клена, уз друге врсте - 10 комада 

збирно), 

- примена хемијских средстава и других радова и 

активности који могу имати значајан 

неповољан утицај на природне и друге 

вредности заштићеног подручја, 

- складиштење/депоновање стајњака, осоке и 

других извора еутрофикације на, за ту сврху 

предвиђене, прописно опремљене локације, 

које нису у контакту са подземним водама, 

- инфраструктурно опремање и уређење 

простора за потребе рекреације и туризма, 

образовног и научног рада, планинарских 

активности и друго, 

- уређење и унапређење амбијенталне 

разноврсности и лепоте предеоног лика и 

високих квалитета елемената животне средине. 

2.1.11.4. Правила и услови заштите културних 

добара  

Манастир Благовештење 

У обухвата плана се налази непокретно 

културно добро које ужива заштиту на основу 

Закона о културним добрима, манастир 

Благовештење заједно са седам икона из XVII века 

које се налазе у цркви (Решење о стављању под 

заштиту државе манастира Благовештење заједно 

са седам икона из XVII века које се налазе у цркви 

број 1411/50 од 8. новембра 1950. године донето од 

стране Завода за заштиту и научно проучавање 

споменика културе НРС, Одлуком о утврђивању 

непокретних културних добара од изузетног и од 

великог значаја манастир Благовештење се у 

оквиру Овчарско-кабларских манастира утврђује 

за непокретно културно добро-споменик културе 

од великог значаја („Службени гласник СРС“, бр. 

14/79).  

За све радове унутар манастирског 

комплекса обавезно је прибавити мере техничке 

заштите Завода за заштиту споменика културе у 

Краљеву као територијално надлежне службе 

заштите. 

Стара железничка станица 

У обухвату се налази и зграда Старе 

железничке станице, која је тренутно у процесу 

валоризације службе заштите Завода за заштиту 

споменика културе у циљу утврђивања 

споменичких својстава објекта ради спровођења 

процедуре евидентирања и проглашења у складу 

са Законом. 

За све радове на објекту и у његовој 

непосредној околини обавезно је прибавити мере 

техничке заштите Завода у Краљеву као 

територијално надлежне службе заштите. 

Археолошки локалитет манастир Илиње 

На границама плана се налази археолошки 

локалитет манастир Илиње, утврђење из 

рановизантијског периода. 

За све радове на кат. парцелама које се 

простиру од порте манастира Благовештење према 

манастиру Илиње обавезно је прибавити мере 

техничке заштите Завода у Краљеву као 

територијално надлежне службе заштите. 

Приликом спровођења плана, могуће је 

преиспитати и валоризовати и друге објекте у 

обухвату плана, а који до сада нису евидентирани 

као културна добра. 

На простору у обухвату Плана важе следеће 

мере заштите културних добара: 

 ако се у току извођења грађевинских радова 

наиђе на археолошки локалитет или предмете 

извођач радова је дужан да без одлагања 

обустави радове и обавести надлежни завод за 

заштиту споменика културе и предузме мере 

да се налаз не уништи и да се сачува на месту 

и положају у коме је откривен.  

Посебно обратити пажњу на следеће 

локалитете: 

 Остаци римских терми које су 

евидентиране 1925. године на левој обали 

Мораве (на страни Овчар Бање) приликом 

ископа темеља за обални стуб rвозденог 

моста.  

 Остаци старог манастира Преображење 

порушеног 1911. године приликом 

изградње железничке пруrе. Остаци зида се 
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налазе са леве стране Мораве, између 

висећег моста и железничке пруге.  

 Уколико постоји опасност оштећења Завод 

може привремено обуставити радове док се на 

основу закона не утврди да ли је непокретност 

културно добро или није. 

 Инвеститор је дужан да обезбеди средства за 

истраживање, чување, публиковање и 

излагање добра које ужива претходну 

заштиту, које се открије приликом изградње, 

до предаје добра на чување овлашћеној 

институцији заштите. 

 Уколико се приликом археолошких 

истраживања наиђе на грађевинске остатке од 

интереса за Републику Србију, надлежни 

Завод ћe у договору са Републичким заводом 

и надлежним Министарством културе и 

информисања израдити мере техничке 

заштите откривених остатака. 

 У току својих редовних активности Завод у 

Краљеву може извршити евидентирање нових 

добара која уживају претходну заштиту о 

чему ће обавестити надлежно одељење за 

урбанизам (чл. 29. Закона о културним 

добрима, „Службени гласник РС“ бр. 71/94) 

2.1.12. Услови приступачности особама са 

инвалидитетом 

Приликом пројектовања објеката за јавну 

употребу, саобраћајних и пешачких површина 

(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, 

паркинзи, прилази до објеката и сл.), мора се 

омогућити несметан приступ, кретање и боравак  

особама са инвалидитетом, деци и старим особама, 

у складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама (“Сл. гласник РС”, бр. 22/15), као и 

осталим важећим прописима, нормативима и 

стандардима који регулишу ову  област. 

Нивелације свих пешачких стаза и пролаза 

радити у складу са важећим прописима о кретању 

особа са посебним потребама. 

Потребно је испоштовати одредбе Закона о 

спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом („Сл. гласник РС“ број 33/06 и 

13/2016) , у погледу члана 13. 

2.1.13. Мере енергетске ефикасности 

Повећање загађења планете и убрзана 

потрошња ресурса из природе допринели су 

подизању еколошке свести и свести о значају 

одрживог развоја.  

Одржива градња је свакако један од 

значајнијих сегмената одрживог развоја. Она 

укључује употребу грађевинских материјала који 

нису штетни по животну средину, управљање 

отпадом насталим приликом изградње или 

рушења објеката, као и енергетску ефикасност 

објеката. Енергетска ефикасност је изузетно 

значајан сегмент у одрживој градњи због свог 

дугорочног утицаја приликом експлоатације 

објеката. 

Енергетска ефикасност објеката постиже 

се кроз низ мера, које треба применити приликом 

градње објекта. 

Топлотна заштита објеката 

Недовољна топлотна изолација доводи до 

повећаних топлотних губитака зими, хладних 

спољних конструкција, оштећења насталих влагом 

(кондензацијом), као и до прегревања простора 

лети. 

При изградњи објеката користити 

савремене термоизолационе материјале на 

комплетном спољашњем омотачу и избегавати 

термичке мостове, како би се смањили губици 

топлотне енергије. 

Побољшањем топлотно изолационих 

карактеристика зграде могуће је постићи смањење 

укупних губитака топлоте за просечно 40 до 80%. 

При прорачуну коефицијента пролаза 

топлоте објеката узети вредности за 20-25% ниже 

од максималних дозвољених вредности за ову 

климатску зону.  

Облик и оријентација објекта 

Приликом пројектовања објекта потребно 

је анализирати локацију и посветити посебну 

пажњу одабиру оријентације и облика објекта. 

При обликовању будућег објекта водити 

рачуна о односу његове основе и волумена. Треба 

избегавати разуђене форме, односно, треба тежити 

стварању објеката са што повољнијим односом 

корисне површине и површине фасаде. 

Просторије у којима се проводи највише 

времена у току дана, треба оријентисати ка југу, 

како би се искористили топлотни добици од сунца. 

У летњем периоду, заштита од претеране 

инсолације се може постићи засеном 

грађевинским елементима, вертикалним 

прозорским засторима, зеленилом и сл. У зимском 

периоду сунчеви зраци падају на земљу под мањим 

углом, па грађевински елементи, који у летњем 

периоду засењују прозоре, зими не спречавају 

продор сунчеве енергије у унутрашњост објекта.  
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Дрвореди и густи засади око објекта 

смањују утицај ветра и обезбеђују неопходну 

засену у летњим месецима. Пожељно је да 

зеленило, које се сади са јужне стране објекта, буде 

листопадно како би се омогућила инсолација 

објекта током зимског периода. 

Загревање објекта и потрошне санитарне воде 

За производњу топлотне енергије за 

загревање објеката и потрошне санитарне воде 

предност дати употреби обновљивих извора 

енергије. Могу се користити биомаса, сунчева 

енергија, биогас, али и сви остали обновљиви 

извори. 

У сврху производње топлотне енергије 

могу се користити и топлотне пумпе „ваздух-вода“ 

и „вода-вода“. 

При изградњи нових објеката потребно је 

прво размотрити примену неких од поменутих 

извора топлотне енергије и у ту сврху предузети 

све потребне архитектонско-грађевинске мере. 

* * * 

Енергетска ефикасност свих објеката који 

се граде утврђиваће се у поступку енергетске 

сертификације и поседовањем енергетског пасоша 

у складу са Правилником о енергетској 

ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 

61/11) и Правилником о условима, садржини и 

начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 

69/12 и 44/18 – др. закон). 

2.1.14. Услови за одвоз и дистрибуцију 

комуналног отпада 

Простор у захвату Плана највећим делом је 

укључен у систем управљања отпадом на 

територији града Чачка.  

Планира се унапређење управљања 

отпадом, као и примена свих неопходних 

организационих и техничких мера којима би се 

минимализовали потенцијални негативни утицаји 

на квалитет животне средине. 

Управљање отпадом укључује активности 

прикупљања, транспорта, сортирања, рециклаже, 

одлагања, праћења и мониторинга отпада. 

Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у 

сопственом дворишту, односно у контејнерима 

смештеним на погодним локацијама у склопу 

парцеле, а у складу са прописима за објекте 

одређене намене, са одвожењем на градску 

депонију, организовано и путем надлежног 

комуналног предузећа које ће дефинисати 

динамику прикупљања и одношења отпада, према 

Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ 

бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), а у 

складу са Стратегијом управљања отпадом за 

период 2010-2019. године. 

2.2.  Правила грађења  

Правила грађења су дефинисана за све 

површине које се налазе у захвату Измена и допуна 

Плана генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ 

у Чачку. 

2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и 

исправке граница парцела 

Општа правила парцелације су елементи за 

одређивање величине, облика и површине 

грађевинске парцеле која се формира.  

Облик и површина грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела има облик 

правоугаоника или трапеза. 

Грађевинска парцела (планирана и 

постојећа) има површину и облик који омогућавају 

изградњу објекта у складу са параметрима задатим 

планом, техничким нормативима и прописима за 

одређену врсту објекта. 

Исправка граница суседних парцела 

Исправка границe суседних катастарских 

парцела, спајање суседних катастарских парцела 

истог власника, као и спајање суседних парцела на 

којима је исто лице власник или дугорочни 

закупац на основу ранијих прописа, врши се на 

основу елабората геодетских радова. 

Уколико је суседна катастарска парцела у 

јавној својини, сагласност за исправку границе 

даје надлежни правобранилац. 

Приликом исправке граница суседних 

парцела мора се поштовати правило да катастарска 

парцела у јавној својини која се припаја суседној 

парцели не испуњава услове за посебну 

грађевинску парцелу, као и да је мање површине 

од парцеле којој се припаја. 

Пројекат препарцелације и парцелације 

На већем броју катастарских парцела може 

се образовати једна или више грађевинских 

парцела, на основу пројекта препарцелације, на 

начин и под условима утврђеним у планском 

документу.  

На једној катастарској парцели може се 

образовати већи број грађевинских парцела, које 

се могу делити парцелацијом до минимума 

утврђеног применом правила о парцелацији или 

укрупнити препарцелацијом, а према планираној 

или постојећој изграђености, односно, планираној 

или постојећој намени грађевинске парцеле, на 

основу пројекта парцелације.  

Свакој грађевинској парцели приликом 

парцелације обезбедити приступ са јавне 
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саобраћајне површине који се може остварити и 

индиректним путем, који није површина јавне 

намене, а у складу са условима дефинисаним у 

текстуалном делу плана Услови за приступ на 

јавну саобраћајну површину. 

2.2.2. Урбанистички показатељи и правила 

грађења по наменама у урбанистичким зонама, 

целинама и подцелинама у обухвату плана 

Општа правила грађења су дефинисана и 

груписана као скуп правила регулације и 

парцелације за одређену изградњу према намени, 

на одређеној површини, а у складу са 

критеријумима за грађење, урбанистичким 

параметрима и показатељима који служе њиховом 

остварењу. 

Планом је дозвољена изградња објеката за 

планиране намене грађевинског земљишта 

дефинисане у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене.   

У оквиру опредељене намене, Планом су  

предвиђене минималне површине грађевинских 

парцела до којих се постојеће парцеле могу 

делити, и то тако, да се свакој грађевинској 

парцели обезбеди приступ са јавне саобраћајне 

површине.   

Приликом пројектовања објеката 

поштовати све прописе и законе везане за заштиту 

животне средине, заштиту од пожара, санитарну и 

хигијенску заштиту, сеизмолошке и геотехничке 

услове. 

  Приоритети при реализацији Плана су 

инфраструктурно опремање предметног простора 

које треба да прати даљи развој и градњу.  

У оквиру предметног простора, без обзира 

на врсту и намену објекта као и начин градње, 

морају бити испоштовани сви урбанистички 

показатељи, индекс заузетости и сва прописана 

правила грађења која важе у тој зони. 

2.2.2.1. Стамбено-туристички садржаји 

Урбанистичке целине 2.3, 2.7 и 2.8 

I)  Врста и намена објеката 

У зони намењеној стамбено – туристичким  

садржајима дозвољава се изградња  објеката у 

функцији становања, становања са делатностима и 

објеката у функцији туризма (смештај, услуге и 

сл.). С обзиром да је ова зона углавном изграђена 

интервенције су везане за реконструкцију 

постојећих објеката уз могућност трансформације 

из становања у друге могуће намене или рушење 

постојећег објекта и изградња новог.  

У оквиру целине 2.3 постојећи стамбени 

објекти се могу пренаменити у објекте у функцији 

туризма (смештај и угоститељство) или се на 

предметном простору изградити нови објекти у 

функцији становања или само садржаја у функцији 

туризма (хотел, апартмани и сл.). 

У оквиру целине 2.7  у постојећим 

објектима могућа је организација и соба за 

издавање а нови објекти се могу градити као 

стамбени или објекти за смештај. 

У оквиру целине 2.8 постојећи стамбени 

објекат је могуће пренаменити у објекат у 

функцији туризма (смештај и угоститељство) или 

на његовом месту изградити нови објекат са 

наменом становање са делатностима (под 

делатностима се подразумевају угоститељство, 

услуге и сл.), туристички садржаји 

(угоститељство, смештај и др.) или други садржаји 

који ће подржати зону централног бањског 

окупљања (култура и сл.). 

II)  Положај објеката на парцели 

У оквиру ове зоне објекте постављати 

искључиво као слободностојеће (објекат не 

додирује ниједну линију грађевинске парцеле) 

осим у целини 2.7 где се могу постављати и као 

двојни објекти.  

Грађевинске линије су дефинисане и 

приказане у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене. Дефинисане су у односу на 

планирану регулацију саобраћајница, а у целини 

2.7 и у односу на зону заштите магистралног 

цевовода. 

Објекат се може поставити на или иза 

грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објекта и партерног уређења. 

Најмање дозвољено растојање објекта од 

границе суседне парцеле у целинама 2.3 и 2.8 је 

4m, а у блоку 2.7 1.5m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  

У оквиру ових целина постоје већ 

изграђени објекти који су постављени по 

принципу објекат парцела. Уз сваки постојећи 

објекат потребно је формирати припадајућу 

парцелу у оквиру које ће се обезбедити несметано 

функционисање објекта. 

У оквиру целине 2.8 могуће је формирати 

до две грађевинске парцеле. 

У оквиру целине 2.3 парцеле дефинисати 

као припадајуће парцеле сваком постојећем 

објекту при чему парцела не може бити мања од 

600m².  

У оквиру целине 2.7 који је углавном 

изграђен парцеле формирати по постојећем 
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начину коришћења, а у случају нове градње 

минимална парцела може бити 150m². 

IV) Други објекти на парцели 

У целинама  2.3  и 2.8 на парцели није 

дозвољена градња другог, као ни помоћних 

објеката. Могућа је изградња базена, 

надстрешнице уз базен, наткривене терасе и сл. 

У оквиру блока 2.3 могуће је код нове 

градње формирање и функционалних комплекса у 

случајевима формирања апартманског насеља.  

У оквиру целине 2.7 на парцели је могућа 

градња и помоћног објекта (гараже, оставе за 

баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, 

надстрешнице уз базен, наткривене терасе 

(сенице) и сл.), при чему гараже  и оставе за 

баштенски алат улазе у обрачун индекса 

заузетости и изграђености парцеле. 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на парцели постављати тако да 

помоћни објекат не сме директно заклањати 

осунчање главном објекту.  

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост 

грађевинске парцеле 30%. 

Максимални дозвољени индекс 

изграђености грађевинске парцеле 0.9. 

Максимални степен искоришћености 

парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое са 

саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 35%. 

VII)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката 

у целинама 2.3 и 2.8 је П+2, а у целини 2.7 је 

П+1+Пк. 

Максимална дозвољена спратност другог 

објекта на парцели је П (приземље) без могућности 

искориштења поткровља. 

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под 

отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних 

вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у 

којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса 

изграђености парцеле. 

 

VIII)   Услови за ограђивање 

У оквиру целина 2.3 и 2.8 зависно од 

садржаја који се у објекту организују (становање, 

хотел, апартманско насеље и сл.) могуће је 

ограђивање живом зеленом оградом која се 

поставља у осовини границе грађевинске парцеле 

и која са озелењавањем треба да представља 

јединство. Препорука плана је да се у овим 

целинама не поставља ограда већ да се уређењем 

око објеката успостави партерно јединство на 

нивоу читаве целине. Потребне визуелне или 

функционалне препреке могу се формирати 

зеленилом. 

У оквиру целине 2.7 могуће је ограђивање 

живом зеленом оградом која се поставља у 

осовини границе грађевинске парцеле или 

транспарентном оградом висине до 1.4 m која се 

поставља тако да стубови ограде буду на 

земљишту власника ограде. 

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и 

простора за паркирање возила 

За сваку грађевинску парцелу мора се 

обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски 

прилаз парцели је минималне ширине 5,0 m са 

минималним унутрашњим радијусом кривине од 

6,0 m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 

m. 

Слободне површине на парцели се по 

правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.), оплемењују 

урбаним мобилијаром (фонтане, скулптуре, 

клупе…), а у зависности од величине парцеле и 

садржаја који се на њој организују (хотели, 

апартманско насеље и сл.) спортско рекреативним 

површинама и објектима – тениски терени, 

спортска игралишта, базени. 

Паркинг простор за кориснике објекта, по 

правилу решавати у оквиру парцеле изградњом 

паркинга или гаража у оквиру објекта, осим у 

целини 2.7 где гаражирање може бити у посебном 

објекту на парцели, а у складу са условима 

прикључка на јавну саобраћајницу и према 

нормативима за паркирање датим у посебном 

поглављу овог плана. 

X) Минимални степен комуналне 

опремљености 

 приступ парцели обезбедити са јавне 

саобраћајне површине; 

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;    

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и 

канализације. До изградње канализационе 
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мреже, могуће је прикупљање отпадних вода 

у оквиру водонепропусних септичких јама. 

            Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

2.2.2.2. Туристички садржаји 

Урбанистичке целине 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.9. 

I)  Врста и намена објеката 

На овим површинама, је дозвољена 

изградња  објеката и капацитета у функцији 

туризма (хотели, мотели, пансиони, одмаралишта, 

визитор центар и пратеће угоститељске и услужне 

функције). 

У оквиру целине 1.1 планирана је 

искључиво изградња хотела високе категорије са 4 

или 5 звездица.  

У оквиру целине 1.5 могуће је поред 

туристичко – угоститељских организовати и друге 

услуге (занатске, трговина и сл.) а које ће 

употпунити садржаје бање. 

У оквиру целине 1.6, поред садржаја у 

функцији туризма, могућа је и изградња спортских 

објеката и рекреативних садржаја. Спортско 

рекреативни садржаји се могу организовати у 

оквиру објекта (базен, теретана, Wеllness, спортска 

дворана  и сл.) и на отвореном при чему са 

садржајима у објекту могу представљати целину. 

На отвореном се могу организовати аква забавни 

парк, мини голф, фитнес парк и сл.   

У целини 1.4, постојећи објекат је могуће 

доградити или на његовом месту изградити 

потпуно нови објекат.  

У целини 1.9, постојећи објекат је могуће 

задржати у постојећим габаритима или на његовом 

месту изградити нови објекат. 

Узевши у обзир атрактивност локација на 

којима је предвиђена ова намена, као и то, да због 

природе намене, ка њој гравитира велики број 

људи, приликом изградње, потребно је посебну 

пажњу посветити архитектонском обликовању и 

визуелном идентитету будућих објеката. Код 

објеката великих габарита, тежити разуђеним и 

динамичним формама.  

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте постављати искључиво као 

слободностојеће (објекат не додирује ни једну 

линију грађевинске парцеле) осим у целини 1.5 где 

се објекти могу постављати и као двојни или као 

објекти у низу зависно од садржаја који ће се у 

њима организовати. 

Грађевинске линије су дефинисане и 

приказане у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене. Дефинисане су у односу на 

планирану регулацију саобраћајница, а у целини 

1.5 делимично и у односу на зону заштите 

електроенергетског вода. 

Нови објекти се могу постављати на или 

иза задате грађевинске линије с тим да се у оквиру 

задатих грађевинских линија нађу и објекти у 

функцији партерног уређења (базен, 

надстрешнице уз базен, перголе и сл.) а да се ван 

грађевинске линије могу наћи искључиво 

озелењене површине и паркинзи. 

Најмање дозвољено растојање објекта од 

границе суседне парцеле за нову градњу у целини 

1.9, као и за слободностојеће и објекте у 

прекинутом низу у целини 1,5 је 2 m. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Грађевинске парцеле се поклапају са 

површинама опредељене намене, изузев у 

целинама 1.5 и 1.6. 

Парцелацију у циљу формирања 

грађевинских парцела за нову градњу, у оквиру 

целине 1.5,  могуће је извршити тако да минимална 

површина новоформиране парцеле буде 500m², а 

ширина фронта парцеле 20m. 

У оквиру целине 1.6 могуће је формирати 

две грађевинске парцеле, чије су површине 

условљене садржајима који ће се у оквиру њих 

организовати. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња већег броја 

објеката, које је потребно организовати у виду 

комплекса. 

У оквиру ових целина није дозвољена 

изградња помоћних објеката на парцели. 

Дозвољена је изградња базена, спортсих терена, 

простора за игру деце као и постављање 

надстрешнице уз базен, сеника и других садржаја 

партерног уређења и партерног мобилијара. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост грађевинске 

парцеле је: 

 целине 1.1 и 1.2   -  до 45%  

 целине 1.4, 1.5 и 1.9     -  до 30% 

         Максимални дозвољени индекс изграђености 

грађевинске парцеле је: 

 целине 1.1 и 1.2   -  до 1.6  

 целине 1.4, 1.5 и 1.9   -  до 0.9 
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Максимални степен искоришћености 

парцела је 70% (рачунајући све објекте и платое са 

саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 30% (за хотеле у складу са категоријом 

хотела). Обавезно је уређење зелених површина 

око објеката. 

 У целини 1.6, уколико се на њој организују 

туристички садржаји, важе индекси који се односе 

на целине 1.1 и 1.2, а уколико се на њој организују 

само спортски садржаји, важе следећи: 

 максимална дозвољена заузетост 

грађевинске парцеле под објектом без 

садржаја на отвореном до 25%; 

 максимални дозвољени индекс 

изграђености грађевинске парцеле (рачуна 

се само објекат) до 0.75; 

 максимални степен искоришћености 

парцела је 80% (рачунајући објекат, све 

садржаје на отвореном и платое са 

саобраћајницама и паркинзима); 

 проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 20% . 

VI)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност и висина 

објеката у зони туристичких садржаја је: 

 целине 1.1 и 1.2  

 спратност до П+3  

 целине 1.4, 1.5 и 1.9 

 спратност до П+2  

У целини 1.6, уколико се на њој организују  

 туристички садржаји, дозвољена је 

спратност до П+3 

 спортски садржаји, дозвољена је спратност 

до П+2 

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под 

отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних 

вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у 

којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса 

изграђености парцеле. 

VII)   Услови за ограђивање 

У оквиру целина 1.1, 1.2 и 1.6, као и у 

другим целинама зависно од садржаја који се у 

објекту организују (хотел, мотел, пансион и сл.) 

могуће је ограђивање живом зеленом оградом која 

се поставља у осовини границе грађевинске 

парцеле и која са озелењавањем треба да 

представља јединство. Препорука плана је да се 

парцеле на којима се граде објекти који су 

намењени посетиоцима са стране не ограђују, већ 

да се уређењем око објеката успостави партерно 

јединство са површинама јавне намене. Потребне 

визуелне или функционалне препреке могу се 

формирати зеленилом. 

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и 

простора за паркирање возила 

Како се целине 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 и 1.9 

поклапају са грађевинским парцелама планом је 

истим обезбеђен колски и пешачки приступ.  

Парцелама које ће се формирати у оквиру 

блока 1.5 колски приступ обезбедити са Улице бр. 

2 а пешачки са Улице бр. 1 и бр. 2 и пешачке стазе 

која тангира блок. 

Слободне површине на парцели се по 

правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.), оплемењују 

урбаним мобилијаром (фонтане, скулптуре, 

клупе…), а у зависности од величине парцеле и 

садржаја који се на њој организују (хотели, мотели 

и сл.) спортско рекреативним површинама и 

објектима – тениски терени, спортска игралишта, 

базени. 

Паркинг простор за кориснике објекта, по 

правилу решавати у оквиру парцеле изградњом 

паркинга или гаража у оквиру објекта, а у складу 

са условима прикључка на јавну саобраћајницу и 

према нормативима за паркирање датим у 

посебном поглављу овог плана. 

IX) Минимални степен комуналне 

опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и 

канализације (у целинама 1.1, 1.2 и 1.6, 

одводњавање отпадних вода решити преко 

интерног биопречишћача) 

  Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

2.2.2.3. Спортско-рекреативни  садржаји 

Урбанистичке целине 1.7 и 3.1 

I)  Врста и намена објеката 
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Дозвољена је организација спортско-

рекреативних површина на отвореном (тениски 

терени, кошарка, одбојка и сл). Дозвољена је и 

изградња објеката за пратеће садржаје спорта, у 

виду свлачионица и санитарних чворова. Такође, у 

целини 3.1, дозвољено је задржавање постојећег 

угоститељског објекта. 

II)  Положај објеката на парцели 

Спортске терене организовати у оквиру 

расположиве парцеле, а објекте функционално 

повезати са теренима. Могуће је планиране 

садржаје организовати раздвојеним објектима или 

у оквиру једног објекта. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Грађевинске парцеле се поклапају са 

површинама опредељеним за ову намену. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња већег броја 

објеката, које је потребно организовани у виду 

комплекса. 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Међусобну удаљеност објеката у оквиру 

комплекса обезбедити кроз техничку 

документацију а према важећим прописима и у 

складу са организацијом спортских терена. 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

• Максимална дозвољена заузетост 

грађевинске парцеле под објектом без 

спортских терена до 10% 

• Максимални дозвољени индекс 

изграђености грађевинске парцеле (рачуна 

се само објекат) до 0,1  

Максимални степен искоришћености парцела 

је 80% (рачунајући објекат, све терене на 

отвореном и платое са саобраћајницама и 

паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је 

мин 20%, овај проценат је могуће обезбедити и 

кроз контејнерско зеленило, озелењене перголе, 

надстешнице и сл. 

VII)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност објекта 

је до П а висина до 6м. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање извршити у складу са 

прописима за ограђивање спортских терена с тим 

што је у складу са функционалном организацијом 

могуће и делимично ограђивање живом зеленом 

оградом која се поставља у осовини границе 

грађевинске парцеле и која са озелењавањем 

читавог блока треба да представља јединство.  

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и 

простора за паркирање возила 

Како се површине намене поклапају са 

грађевинским парцелама, планом је истима 

обезбеђен колски и пешачки приступ.  

Слободне површине на парцели се по 

правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.), оплемењују 

урбаним мобилијаром.  

Паркинг простор за кориснике, по правилу 

решавати у оквиру парцеле изградњом паркинга у 

складу са условима прикључка на јавну 

саобраћајницу и према нормативима за паркирање 

датим у посебном поглављу овог плана. 

X) Минимални степен комуналне 

опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода 

(одводњавање отпадних вода решити преко 

интерног биопречишћача) 

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

2.2.2.4. Бањско-здравствени садржаји 

Урбанистичке  целине  2.5 и 2.6. 

I)  Врста и намена објеката 

Дозвољена је изградња објеката бањског 

карактера у оквиру којих се могу организовати 

медицинско-рехабилитациони, терапеутско-

релаксациони, смештајно туристичко-

угоститељски и сл. садржаји.  

У оквиру целине 2.5 могућа је изградња 

објеката са смештајно туристичко-угоститељским 

садржајима и садржајима здравственог карактера.  

У оквиру целине 2.6 постојећи објекат 

вишепородичног становања се може задржати са 

наменом становање или пренаменити у објекат у 

функцији смештаја који ће подржати бањско-

здравствене садржаје или се на предметном 

простору изградити нови објекат у функцији 

бањско-здравствених садржаја. Објекат у 

функцији туризма могуће је задржати у 

постојећим габаритима и на њему вршити 

интервенције у смислу текућег одржавања и 

побољшања услова коришћења као и 

прилагођавања бањско – здравственим 

садржајима. Овај објекат се може и порушити и у 
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оквиру предметног простора изградити нови 

објекат у функцији бањско-здравствених садржаја. 

Постојећи административни објекат 

могуће је пренаменити у објекат у функцији 

смештајно – туристичко – угоститељских, 

услужних и других садржаја или у оквиру 

предметног простора градити нови објекат са том 

наменом. 

II)  Положај објеката на парцели 

У оквиру ове намене објекте постављати 

искључиво као слободностојеће. 

Грађевинске линије су дефинисане на 

нивоу блокова и приказане у графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом 

парцелације за површине јавне намене. 

Дефинисане су у односу на планирану регулацију. 

Нови објекти се могу постављати на или 

иза задате грађевинске линије. 

Најмање дозвољено растојање објекта од 

границе суседне парцеле у целини 2.5 је 3м. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцелацију у циљу формирања 

грађевинских парцела за нову градњу могуће је 

извршити у оквиру целине 2.5 тако да минимална 

површина новоформиране парцеле буде 1000 m².  

У оквиру целине 2.6 постоје изграђени 

објекти који су предодредили формирање блокова 

у виду припадајућих парцела сваком постојећем 

објекту коме се овим планом пружа могућност 

задржавања. Препарцелација је могућа у оквиру 

блока на коме постоји изграђен објекат у функцији 

туризма и стамбени објекат зa који се планира 

уклањање. Ради градње новог објекта на његовом 

месту могуће је извршити парцелацију тако да се у 

оквиру блока формирају две парцеле приближно 

исте површине. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња већег броја 

објеката, које је потребно организовати у виду 

комплекса. 

У оквиру ових целина није дозвољена 

изградња помоћних објеката на парцели. 

Дозвољена је изградња базена, као и постављање 

надстрешнице уз базен, сеника и других садржаја 

партерног уређења и партерног мобилијара. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост 

грађевинске парцеле је: 

 целина 2.5  до 45%  

 целина 2.6 до 30% 

Максимални дозвољени индекс 

изграђености грађевинске парцеле је: 

 целина 2.5 до 1.5  

 целина 2.6 до 0.9 

Максимални степен искоришћености 

парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое са 

саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 35%. 

VI)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност и 

висина објеката у зони бањско – зравствених 

садржаја је: 

 целина  2.5 до П+3  

 целина  2.6  до П+2  

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под 

отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних 

вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у 

којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса 

изграђености парцеле. 

VII)   Услови за ограђивање 

У оквиру намене бањско- здравствених 

садржаја могуће је ограђивање живом зеленом 

оградом која се поставља у осовини границе 

грађевинске парцеле и која са озелењавањем и 

партерним уређењем треба да представља 

јединство. Препорука плана је да се парцеле у 

оквиру ове намене не ограђују већ да се уређењем 

око објеката успостави партерно јединство на 

нивоу читаве намене. Потребне визуелне или 

функционалне препреке могу се формирати 

зеленилом. 

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и 

простора за паркирање возила 

Како се блокови у целини 2.6  поклапају са 

грађевинским парцелама, планом је истима 

обезбеђен колски и пешачки приступ.  

Парцелама које ће се формирати у оквиру 

целине 2.5 колски приступ обезбедити са Улице 

бр. 2 а пешачки са Улице бр. 2 и са пешачке стазе 

у залеђу. 

Паркинг простор за кориснике објекта, по 

правилу решавати у оквиру парцеле изградњом 

паркинга или гаража у оквиру објекта, а у складу 

са условима прикључка на јавну саобраћајницу и 
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према нормативима за паркирање датим у 

посебном поглављу овог плана. За објекте који се 

задржавају, уколико у оквиру припадајуће парцеле 

није могуће формирати довољан број паркинг 

места могуће је коришћење јавног паркинга у 

непосредној близини. 

IX) Минимални степен комуналне 

опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и 

канализације.  

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

2.2.2.5. Бањско-здравствено-образовни садржаји 

Урбанистичка  целина  2.4 

I)  Врста и намена објеката  

У оквиру ове намене могућа је изградња 

објеката у функцији примарних садржаја бањског 

карактера медицинско – рехабилитациони, 

терапеутско – релаксациони и сл .садржаји. 

У постојећем објекту некадашње школе, уз 

дозвољену доградњу, могуће је организовати 

различите културно-едукативне садржаје. 

II)  Положај објеката на парцели 

У оквиру ове намене, објекте на парцели 

постављати искључиво као слободностојеће или у 

виду комплекса. 

Грађевинске линије су дефинисане на 

нивоу целине и приказане у графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом 

парцелације за површине јавне намене. 

Дефинисане су у односу на планирану регулацију, 

као и у односу на зону заштите магистралног 

цевовода „Рзав“. 

Нови објекти се могу постављати на или 

иза задате грађевинске линије. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Минимална грађевинска парцела у оквиру 

ове намене је 1000 m². 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња већег броја 

објеката, које је потребно организовати у виду 

комплекса. 

У оквиру ових целина није дозвољена 

изградња помоћних објеката на парцели.  

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекат не сме директно заклањати 

осунчање другом објекту више од половине 

трајања директног осунчања.  

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост 

грађевинске парцеле је до 45%.  

Максимални дозвољени индекс 

изграђености грађевинске парцеле је до 1.5. 

Максимални степен искоришћености 

парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое са 

саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 35%. 

VII)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност и 

висина објеката је до П+3.  

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под 

отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних 

вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у 

којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса 

изграђености парцеле. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Могуће је ограђивање живом зеленом 

оградом која се поставља у осовини границе 

грађевинске парцеле и која са озелењавањем и 

партерним уређењем треба да представља 

јединство. Препорука плана је да се парцеле не 

ограђују. Потребне визуелне или функционалне 

препреке могу се формирати зеленилом. 

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и 

простора за паркирање возила 

Планом је обезбеђен колски и пешачки 

приступ.  

Паркинг простор за кориснике објекта, по 

правилу решавати у оквиру парцеле изградњом 

паркинга или гаража у оквиру објекта, а у складу 

са условима прикључка на јавну саобраћајницу и 

према нормативима за паркирање датим у 

посебном поглављу овог плана. За објекте који се 

задржавају, уколико у оквиру припадајуће парцеле 

није могуће формирати довољан број паркинг 

места могуће је коришћење јавног паркинга у 

непосредној близини. 
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X) Минимални степен комуналне 

опремљености 

приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

прикључење на електроенергетску мрежу; 

прикључење на систем водовода и канализације.  

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

2.2.2.6. Централни садржаји 

Урбанистичке  целине  1.8 

I)  Врста и намена објеката  

У целини 1.8  планира се изградња  објекта 

у оквиру кога ће бити организовани испостава 

поште, банке, МУП-а евентуално ватрогасне 

службе, информативни центар за туристе, шалтер 

аутобуске станице као и други централни садржаји 

значајни за функционисање бање. 

II)  Положај објеката на парцели 

Планиране садржаје огранизовати 

искључиво у оквиру јединственог 

слободностојећег објекта. 

За ову намену је дефинисана зона градње и 

приказана у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене. Дефинисана је у односу на 

планирану регулацију. Према Улици број 2, 

објекат може изаћи на границу парцеле. 

Објекат се може поставити на или иза 

грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објекта и партерног уређења.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Грађевинске парцеле се поклапају са 

површинама опредељеним за ову намену. 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле није могућа изградња 

другог или помоћног објекта.  

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост 

грађевинске парцеле је до 70%. 

Максимални дозвољени индекс 

изграђености грађевинске парцеле је до 2.0. 

Максимални степен искоришћености 

парцела је 90% (рачунајући све објекте и платое са 

саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 10% и могуће га је обезбедити кроз 

контејнерско зеленило. 

VI)  Дозвољена спратност објеката 

            Максимална дозвољена спратност и висина 

објеката у зони централних садржаја је П+2. 

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под 

отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних 

вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у 

којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса 

изграђености парцеле. 

VII)   Услови за ограђивање 

У оквиру ове намене није планирано 

ограђивање (све суседне намене су јавне).  

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и 

простора за паркирање возила 

Предметној зони планом је обезбеђен 

колски и пешачки приступ.  

Слободне површине на парцели се по 

правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.) и 

оплемењују урбаним мобилијаром.  

Паркинг простор за кориснике објекта, по 

правилу решавати у оквиру парцеле а у складу са 

условима прикључка на јавну саобраћајницу и 

према нормативима за паркирање датим у 

посебном поглављу овог плана. 

IX) Минимални степен комуналне 

опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и 

канализације.  

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

2.2.2.7. Туристичко-едукативни садржаји 

Урбанистичке  целине  1.3 

I)  Врста и намена објеката  

На овој површини је планирана изградња 

визитор центра као и других садржаја туристичког 

карактера који га подржавају. 
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II)  Положај објеката на парцели 

Планиране садржаје огранизовати 

искључиво у оквиру јединственог 

слободностојећег објекта. 

За ову намену је дефинисана зона градње и 

приказана у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене. Дефинисана је у односу на 

планирану регулацију. Према слепом краку Улице 

број 2, објекат може изаћи на границу парцеле. 

Објекат се може поставити на или иза 

грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објекта и партерног уређења.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Грађевинске парцеле се поклапају са 

површинама опредељеним за ову намену. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња већег броја 

објеката, које је потребно организовати у виду 

комплекса. 

У оквиру ових целина није дозвољена 

изградња помоћних објеката на парцели.  

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост 

грађевинске парцеле је до 30%. 

Максимални дозвољени индекс 

изграђености грађевинске парцеле је до 1,2. 

Максимални степен искоришћености 

парцела је 70% (рачунајући све објекте и платое са 

саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 30% и могуће га је обезбедити кроз 

контејнерско зеленило. 

VI)  Дозвољена спратност објеката 

            Максимална дозвољена спратност и висина 

објеката у зони централних садржаја је П+3. 

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под 

отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних 

вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у 

којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса 

изграђености парцеле. 

VII)   Услови за ограђивање 

У оквиру ове целине није планирано 

ограђивање према површинама јавне намене, док 

је према суседној парцели у функцији туризма, 

ограђивање могуће живом оградом или 

транспарентном оградом висине до 1,4 m. 

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и 

простора за паркирање возила 

Предметној зони планом је обезбеђен 

колски и пешачки приступ.  

Слободне површине на парцели се по 

правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.) и 

оплемењују урбаним мобилијаром.  

Паркинг простор за кориснике објекта, по 

правилу решавати у оквиру парцеле а у складу са 

условима прикључка на јавну саобраћајницу и 

према нормативима за паркирање датим у 

посебном поглављу овог плана. 

IX) Минимални степен комуналне 

опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и 

канализације.  

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

2.2.2.8. Пословање у функцији хидроелектране 

Урбанистичка  целина  2.2 

I)  Врста и намена објеката  

У зони намењеној пословању у функцији 

хидроелектране дозвољава се изградња  објеката 

пословног каракера у оквиру којих ће се 

организовати садржаји неопходни за 

функционисање хидроелектране (управа, 

магацини, радионице и сл.). 

II)  Положај објеката на парцели 

Грађевинске линије су дефинисане на 

нивоу блока и приказане у графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом 

парцелације за површине јавне намене. 

Дефинисане су у односу на планирану регулацију.  

Нови објекти се могу постављати на или 

иза задате грађевинске линије. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцела се поклапа са површином 

планиране намене. 
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IV) Други објекти на парцели 

Могућа је изградња већег броја објеката, 

које је потребно организовати у виду комплекса.  

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Удаљеност објеката у оквиру комплекса 

дефинисати кроз техничку документацију уз 

поштовање свих прописа за планирану врсту 

објеката.  

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост 

грађевинске парцеле 30%. 

Максимални дозвољени индекс 

изграђености грађевинске парцеле 0.6. 

Максимални степен искоришћености 

парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое са 

саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 35%. 

VII)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката 

је П+1. 

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под 

отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних 

вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у 

којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса 

изграђености парцеле. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће транспарентном 

оградом до висине од 2.2м која се поставља тако 

да стубови ограде буду на земљишту власника 

ограде. Зависно од функционалне организације 

комплекса могуће је и делимично ограђивање 

живом зеленом оградом која се поставља у 

осовини границе грађевинске парцеле, а што ће 

бити укомпоновано у целокупно озелењавање и 

партерно уређење предментог простора. 

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и 

простора за паркирање возила 

Планским решњем је обезбеђен колски и 

пешачки приступ предметној зони. 

Слободне површине на парцели се по 

правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.) и 

оплемењују урбаним мобилијаром.  

Паркинг простор по правилу решавати у 

оквиру парцеле изградњом паркинга или гаража у 

оквиру комплекса а у складу са условима 

прикључка на јавну саобраћајницу и према 

нормативима за паркирање датим у посебном 

поглавњу овог плана. 

X) Минимални степен комуналне 

опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и 

канализације.  

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

2.2.2.9. Здравствени садржаји 

Урбанистичка  целина  2.9 

I)  Врста и намена објеката  

Дозвољена је изградња објеката бањско 

здравственог карактера у оквиру којих се могу 

организовати Дом здравља са хитном службом као 

и медицинско – рехабилитациони, терапеутско – 

релаксациони и сл. садржаји. 

II)  Положај објеката на парцели 

На нивоу намене је дефинисана зона 

градње и приказана у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене. Дефинисана је у односу на 

планирану регулацију. 

Нови објекти се могу постављати на или 

иза задате грађевинске линије. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцела се поклапа са површином 

опредељеном за ову намену. 

IV) Други објекти на парцели 

Није дозвољена изградња другог објекта на 

парцели, а ни помоћних објеката. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост 

грађевинске парцеле је до 45% . 

Максимални дозвољени индекс 

изграђености грађевинске парцеле је до 1.5.  

Максимални степен искоришћености 

парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое са 

саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове 

зоне је мин 35%. 
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VI)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност и 

висина објеката је до П+3. 

Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под 

отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних 

вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у 

којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса 

изграђености парцеле. 

VII)   Услови за ограђивање 

У оквиру зоне здравствених садржаја 

могуће је ограђивање живом зеленом оградом која 

се поставља у осовини границе грађевинске 

парцеле и која са озелењавањем и партерним 

уређењем треба да представља јединство. Такође, 

могуће је парцелу не ограђивати, већ да се 

уређењем око објеката успостави партерно 

јединство са јавним пешачким површинама у 

контакту. Потребне визуелне или функционалне 

препреке могу се формирати зеленилом. 

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и 

простора за паркирање возила 

Планом је предметној површини обезбеђен 

колски и пешачки приступ.  

Паркинг простор за кориснике објекта, по 

правилу решавати у оквиру парцеле изградњом 

паркинга или гаража у оквиру објекта, а у складу 

са условима прикључка на јавну саобраћајницу и 

према нормативима за паркирање датим у 

посебном поглавњу овог плана.  

IX) Минимални степен комуналне 

опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и 

канализације.  

Прикључење објеката на комуналну 

инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката 

Приликом изградње нових објеката, 

независно од њихове намене, водити рачуна о 

заштити суседних објеката у конструктивном 

смислу, и у смислу неугрожавања услова живљења 

на суседним парцелама, и парцелама у 

непосредном окружењу. Грађење нових објеката 

свих врста и намена планирати на удаљеностима 

од суседних објеката којима се не угрожава 

њихова функција, затечени начин и услови 

коришћења, као ни дневно осветљење просторија 

постојећих објеката путем отвора оријентисаних 

према парцели на којој је планирана градња.  

У циљу заштите суседних објеката, 

гледано и кроз однос према простору суседних 

парцела, планирани објекти, нити њихови 

најистуренији делови својим положајем 

(рачунајући и ваздушни и подземни простор) не 

смеју прелазити границу суседних парцела. 

2.2.4. Правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката на простору плана 

Сви постојећи објекти препознати у 

обухвату Плана, без обзира да ли су премашили 

параметре градње задате планом, уколико не 

задиру у планирану регулацију, могу да се задрже.  

Све постојеће објекте је потребно ускладити са 

условима обликовања који су задати планом.  

Постојећи објекти изграђени на парцелама 

мањим од планом дефинисаних површина 

минималне парцеле, могу се задржати као такви уз 

могућност текућег одржавања, адаптација, 

санације и реконструкције, односно, на њима су 

дозвољене интервенције у постојећем габариту и 

волумену објекта. За интервенције у погледу 

доградње потребно је формирати парцелу у складу 

са планом. 

Постојећи објекти, који залазе у планирану 

грађевинску линију, а не нарушавају регулацију, 

се  задржавају, а интервенције у погледу доградње 

су дозвољене и то:  

- доградња у вертикалном габариту над основом 

читавог објекта, а у складу са задатим 

параметрима, 

- доградња у хоризонталном габариту до 

дефинисане грађевинске линије, а у складу са 

задатим параметрима. 

Постојећи објекти који су постављени на 

мањим удаљеностима од границе суседне парцеле 

од оних задатих планом, могу се доградити до 

планом задатих параметара, с тим што се: 

- при доградњи у вертикалном габариту 

(доградња је дозвољена над читавом основом 

објекта) отвори ка суседу могу планирати само 

са минималном висином парапета од 1,8 m. 

- при доградњи у хоризонталном габариту, за 

дограђени део, мора се испоштовати услов за 

минималну удаљеност од границе суседне 

парцеле. 
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На површинама где се налазе објекти чија 

је наслеђена намена супротна намени земљишта 

датој у овом плану, не може се дозволити даља 

изградња и ширење ове намене, већ само нужно 

текуће одржавање објеката, са тежњом прерастања 

у намену предвиђену овим планом а у складу са 

датим правилима уређења. 

2.2.5. Општа правила за изградњу објеката 

Објекти свих врста и намена треба да су 

функционални, статички стабилни, хидро и 

термички прописно изоловани и опремљени свим 

савременим инсталацијама у складу са важећим 

нормативима и прописима за објекте одређене 

намене. 

Приликом пројектовања и изградње 

објеката испоштовати важеће техничке прописе за 

грађење објеката одређене намене. Објекте 

пројектовати у складу са геотехничким условима 

терена и прописима о изградњи на сеизмичком 

подручју.  

Oдвођење атмосферских вода са површина 

крова решити у сопствено двориште, односно 

усмерити на уличну канализацију. Површинске 

воде са једне грађевинске парцеле не могу се 

усмерити према другој парцели, односно 

објектима на суседним парцелама.  

Када за одвођење површинских вода не 

постоји нивелационо решење, површинске воде са 

парцеле одводе се слободним падом према 

риголама, односно према улици са најмањим 

падом од 1,5%. 

Саобраћајне површине, приступне 

пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража 

у приземљу и помоћних и радних просторија 

којима се савладава висинска разлика изнад коте 

терена, колске приступне путеве дворишту и 

манипулативне дворишне платое, треба решити у 

оквиру парцеле и то без угрожавања јавне 

приступне улице и/или пешачке стазе. 

У случају изградње гараже у сутерену 

објекта, када је пад рампе за приступ гаражи 

оријентисан према објекту, одвођење 

површинских вода решава се дренажом или на 

други погодан начин. Одвођење површинских 

вода са рампе изведене за већи број гаража 

планираних у сутерену објекта обавезно решавати 

канализационом мрежом прикљученом на уличну 

канализацију.  

Јавни простор улице се не може користити 

за обављање делатности (складиштење материјала 

и сл.) нити за паркирање тешких возила, већ се у 

ту сврху мора организовати и уредити простор у 

оквиру парцеле. 

 

Код организације јавних објеката и 

површина морају се испоштовати сви услови и 

прописи за несметано кретање деце, старих, 

хендикепираних и инвалидних лица. 

2.2.6. Услови за архитектонско и естетско 

обликовање објеката 

Архитектонско обликовање објеката 

вршити у складу са планираном наменом, 

микроклиматским условима, оријентацијом 

парцеле, амбијентом и локалном архитектонском 

традицијом. Кроз избор форме, композиције 

отвора на фасади, примењених боја и материјала и 

других  архитектонских и декоративних 

елемената, осмислити објекат који ће са 

окружењем образовати усаглашену, естетски 

обликовану целину.  

Тежити формирању комплекса сачињеном 

од мањих објеката, уместо великог и монолитног 

објекта. Код објеката великих габарита, тежити 

разуђеним и динамичним формама. 

Кров и поткровна етажа 

На простору овог Плана није дозвољено 

пројектовање равних кровова. Код косих кровова, 

кровне равни обликовати у складу са 

пропорцијама објекта. За кровни покривач 

препоручује се употреба црепа.  

Уколико се користи поткровље, 

максимална висина надзитка на ободним зидовима 

је 1,60 m (рачунајући од коте пода поткровне етаже 

до тачке прелома кровне косине). За осветљење 

просторија у поткровљу могу се извести лежећи 

или стојећи кровни прозори, пропорцијама и 

обликом усаглашени са објектом.  

Материјализација фасаде 

За грађење објеката користити атестиране 

грађевинске материјале. Тежити употреби 

локалних природних материјала. 

Фасаде могу бити малтерисане, обложене 

фасадним облогама или решене комбинованом 

обрадом. Малтерисане фасаде се боје 

одговарајућим бојама. Код фасадних облога 

тежити употреби природних материјала: опека, 

камен, дрво и сл. 

Грађевински елементи на фасади 

Фасаде се могу решавати као равне 

површине или са испадима (лође, балкони, еркери 

и сл.). Приликом решавања композиције и детаља 

на фасади, користити елементе традиционалне 

архитектуре и притом имати у виду близину 

манастирских комплекса.  

Грађевински елементи (еркери, доксати, 

балкони, улазне надстрешнице са или без стубова, 
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надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да 

пређу грађевинску линију (рачунајући од основног 

габарита објекта до хоризонталне пројекције 

испада) и то:  

- на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 

m, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 50% уличне фасаде 

изнад приземља; 

- на делу објекта према бочном дворишту 

претежно северне оријентације 0,60 m, али 

укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

- на делу објекта према бочном дворишту 

претежно јужне оријентације 0,90 m, али 

укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

- на делу објекта према задњем дворишту 

(најмањег растојања од стражње линије суседне 

грађевинске парцеле од 5,00 m) – 1,20 m, али 

укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 30% стражње фасаде изнад 

приземља; 

- испади већи од 1,20 m, а максимално до 1,60 m 

могу се планирати на делу објекта према 

задњем дворишту вишем од 3,0 m.  

Спољне степенице 

Степенице се могу постављати као спољне 

уколико то захтева посебно обликовање које прати 

функцију објекта.  

Додатни услови 

- Габарите објеката разбити и ускладити са 

просторном концепцијом и архитектуром 

околних манастирских грађевина. 

- У обликовању и обради објеката не уносити 

стране архитектонске елементе и детаље 

непримерене нашој архитектонској традицији и 

поднебљу.  

- Све постојеће објекте кроз реконструкцију и 

евентуалну доградњу прилагодити архитектури 

која ћe имати специфичан бањски сензибилитет 

и израз.  

2.2.7. Инжењерскогеолошки услови за изградњу 

објеката 

Сеизмичност терена 

За потребе сагледавања сеизмичког 

хазарда на локацији плана, израђене су: 

 

 

Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5 

 

Карта сеизмичког хазарда за повратни 

период од 475 година, по параметру максималног 

хоризонаталног убрзања на тлу типа А 

(Vs,30>800m/s)  

 

Карта сеизмичког хазарда за повратни 

период од 475 година изражен у степенима 

макросеизмичког интензитета на планском 

подручју 



29. април 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 529 – Број 9 

 

Табела нумеричких вредности сеизмичког 

хазарда за повратни период од 475 година, 

изражен по параметру максималног 

хоризонаталног убрзања [g] на тлу типа А 

(Vs,30>800m/s) приказан у колони PGA(g) 

Место Lat Lon PGA (g) 

Полигон 1   0.15 

Табела епицентара догођених земљотреса 

магнитуде Mw≥3.5 јединица Рихтерове скале 

лоцирани на и у непосредној околини планског 

подручја 

Год Мес Дан Час Мин Сек Lat Lon Дубина Mw 

1906 4 23 8 45 0 44.020 20.370 10 4.3 

1922 1 6 5 53 26 44.014 20.397 9 4.4 

1926 6 27 12 24 52 43.864 19.924 6 4.3 

1927 11 2 0 45 48 44.000 20.400 12 4.8 

1933 1 18 2 35 21 43.816 20.216 8 4.8 

1965 4 3 8 31 40 43.850 20.180 15 4.3 

1965 12 25 10 18 10 43.862 19.926 21 4.9 

1977 12 29 18 37 1 43.966 20.156 14 4.4 

1982 5 21 2 59 34 44.008 19.938 12 4.4 

1986 11 8 16 38 30 44.084 20.246 25 4.3 

1990 10 20 13 31 41 43.831 20.284 12 4.3 

2003 10 31 5 3 38 44.037 20.056 19 3.7 

2006 3 22 11 26 18 44.075 20.114 13 4.8 

2006 3 31 13 18 13 44.081 20.120 14 4 

2006 5 11 16 55 37 44.023 20.153 10 4.5 

2006 7 28 1 36 15 43.995 20.069 22 3.7 

2006 8 2 20 51 53 44.115 20.086 7 3.9 

2006 8 3 14 30 36 44.068 20.031 12 3.7 

2007 4 23 14 11 32 43.870 20.250 7 3.8 

2008 2 15 17 3 3 43.860 20.380 6 4.8 

2.2.8. Услови за прикључење објеката на 

комуналну инфраструктуру 

2.2.8.1. Хидротехничка инфраструктура 

Сваки објекат се прикључује на јавну 

водоводну и канализациону мрежу након њене 

изградње. Предвидети водомер за сваког 

потрошача засебно. Водомер се смешта у 

прописно водомерно окно. 

У случају да се на једној парцели смешта 

више потрошача (занатство, производња и сл.) 

предвидети водомере за сваког потрошача 

посебно, а све водомере сместити у 

једноводомерно окно. Обе мреже се могу полагати 

у исти ров.  

Прикључење на јавну канализациону 

мрежу вршити по могућности у ревизиона окна. 

Дно прикључног канала (кућног 

прикључка) мора бити издигнуто од коте дна 

сабирног канала (по могућности прикључивати се 

у горњу трећину). 

Фекалне воде сакупљене фекалном 

канализацијом се одводе на постројење за 

пречишћавање, а потом се пречишћене  испуштају 

у реципијент.  

Одвођење атмосферских вода са локације 

решити изградњом атмосферске канализације са 

испуштањем атмосферске воде у реку Западну 

Мораву. Пре испуштања атмосферске воде 

предвиђено је њено третирање на сепараторима 

уља и масти. 

2.2.8.2. Електроенергетска и ТТ инфраструктура 

Сви планирани објекти на простору плана 

се прикључују на електроенергетску и ТТ мрежу  

према важећим техничким прописима и 

стандардима као и према условима надлежних 

предузећа "Електродистрибуција Србије" д.о.о 

Београд, Огранак "Електродистрибуција Чачак"  и 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Извршна Јединица Чачак. 

2.2.8.3. Термотехничка инфраструктура 

Сви планирани објекти на простору плана 

се прикључују на мрежу цевовода за грејање и 

цевовода за топлу санитарну воду према важећим 

техничким прописима и стандардима. За 

истраживачке радове и ископ нових бунара је 

потребно прибавити услове тј. решење о 

одобравању извођења детаљних хидрогеолошких 

истраживања  од министарства животне средине и 

просторног планирања односно министарства 

грађевине и урбанизма. 

Обе мреже за санитарну воду и воду за 

грејање је могуће полагати у исти ров. 
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Сваки објекат прикључити и на систем 

санитарне термоминералне воде и на систем јавне 

водоводне мреже тј. рзавске воде. Отпадну воду из 

ових система одвести у фекалну канализацију. 

Одводну воду из система грејања одвести 

из сваког објекта преко кишне канализације до 

воденог канала преко кога се вода избацује у реку. 

2.2.9. Правила за изградњу површина јавне 

намене – саобраћајне и зелене површине 

2.2.9.1. Правила изградње саобраћајних површина 

Саобраћајно решење - геометрију 

саобраћајница радити на основу графичког 

прилога где су дати сви елементи за обележавање: 

радијуси кривина, радијуси на раскрсницама, 

попречни профили, као и координате пресечних 

тачака и темена хоризонталних кривина. 

Приликом израде пројеката могућа су одступања 

елемената саобраћајница и то само у оквиру 

парцела за саобраћајнице, а у смислу усклађивања 

са постојећим стањем.  

Државни пут је у обухвату плана већ 

прилагођен рачунској брзини од 60км/х. 

Локалне путеве и приступне улице 

пројектовати за рачунску брзину од 30км/х. 

Приликом израде пројектне документације 

саставни део је пројекат саобраћајне сигнализације 

и опреме. 

За саобраћајнице  које су у обухвату овог 

Плана важе  услови директно из Плана уз израду 

пројекта парцелације за предметну саобраћајницу. 

РЕГУЛАЦИЈА 

Регулационе линије и осовине 

саобраћајница представљају основне елементе за 

дефинисање саобраћајне површине, чиме је дата 

граница у оквиру које је дато техничко решење 

трасе. На овај начин је омогућено да се даљом 

разрадом решења трасе, кроз техничку 

документацију, унапреде поједина решења дата у 

Плану (у оквиру дефинисане границе), а уз 

обавезујући број планираних саобраћајних трака, у 

циљу побољшања саобраћајних ефеката, 

инфраструктурних решења и рационализације 

трошкова изградње планиране саобраћајнице.   

Регулациона ширина новопланираних 

улица и улица које се коригују утврђена је у складу 

са функционалним рангом саобраћајница и 

потребама смештаја планиране саобраћајне и 

комуналне инфраструктуре. 

Планом хоризонталне регулације улица 

дефинисани су услови за диспозицију 

саобраћајних површина – коловоза, тротоара и 

бициклистичких стаза у профилу улице. 

НИВЕЛАЦИЈА 

Подручје обухваћено Планом лежи на 

теренима који су нагнути према току Западне 

Мораве. Такав рељеф обезбеђује одвођење 

површинских вода према саобраћајницама, са 

којих се оне одводе системом кишне канализације. 

Површине непосредно уз реку су делимично у 

депресији и са њих је одвођење површинских вода 

решено системом кишне канализације. 

Нивелете постојећих саобраћајница се 

задржавају. Делови планираних саобраћајница, 

који се надовезују на постојеће деонице, 

нивелационо се морају прилагодити постојећем 

стању. 

Нивелету саобраћајница радити на основу 

кота датих у графичким прилозима, а које треба 

третирати као оријентационе приликом 

пројектовања. С обзиром да је у питању 

надоградња и модернизација постојеће уличне 

мреже, као и пројектовање нових саобраћајница, 

потребно је водити рачуна о постојећим котама, 

како саобраћајница, тако и о котама улаза у 

парцеле и објекте приликом комплетирања мреже, 

као и о котама осталих инфраструктурних мрежа. 

Општи услови 

За све планиране саобраћајнице и 

саобраћајне објекте обавезна је израда пројектне 

документације. Код пројектовања саобраћајних 

површина и саобраћајница, решење проблематике 

постојећег и перспективног пешачког, 

стационарног, бициклистичког, јавног градског 

саобраћаја, реконструкција саобраћајне површине 

и контрола приступа, мора се предвидети у складу 

са Правилником о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута ( "Сл. 

гласник РС", бр. 50/11) и осталим важећим 

прописима. 

Планирано је задржавање постојеће 

саобраћајне матрице, уз реконструкцију и 

доградњу којом се побољшава саобраћајна 

проточност, засновано на следећим поставкама: 

- коловози сабирних саобраћајница треба да имају  

две саобраћајне траке, како би се ефикасно одвијао 

двосмерни саобраћај возила; 

- поставити одговарајућу саобраћајну 

сигнализацију; и 

- подићи квалитет пешачких кретања уз примену 

прописа на основу Правилника о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама (“Сл. гласник РС”, бр. 22/15). 
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Треба се придржавати следећих 

пројектантских и планерских правила: 

 примарне саобраћајнице пројектовати са 

минималном ширином коловоза од 6,0m, са 

носивошћу коловоза за средњи саобраћај са 

једностраним нагибом (уколико није 

другачије одређено техничком 

документацијом) и са припадајућим 

елементима за рачунску брзину од 40 km/h; 

 саобраћајнице секундарне мреже 

пројектовати са ширином коловоза 

минимум 5,50 m за двосмерни саобраћај или 

са 4,5m за једносмерни саобраћај; 

 прилазе парцелама са коловоза градити од 

бетона ширине минимално 5,0m;  

 примењивати унутрашње радијусе кривина 

од мин 7,0m, где се обезбеђује проточност 

саобраћаја због противпожарних услова. 

Нивои укрштања:   -  површински 

 Реализацију нових саобраћајница унутар 

блокова у случају да се ради о јавним 

саобраћајницама изводити на основу 

локацијских услова у складу са елементима 

овог плана, а у случају да се ради о интерним 

саобраћајницама могућа је разрада пројектом 

препарцелације, којим ће се ближе просторно 

дефинисати пружање трасе, регулациона 

ширина и експлоатационо технички елементи 

саобраћајнице. 

Елементи попречног профила саобраћајница 

унутар регулационе ширине нису обавезујући, и 

могу се мењати кроз даљу разраду техничке 

документације у оквиру задате регулације, а уз 

обавезујући број планираних саобраћајних 

трака. 

2.2.9.2. Правила изградње површина за паркирање 

Паркирање путничких аутомобила решити 

у оквиру организованих  јавних паркинга, 

планираног уличног паркирања и у оквиру самих 

урбанистичких парцела према нормативима за 

овакве врсте објеката уз обавезну анализу потреба 

и могућности паркирања у постојећем комплексу 

као доказ могућег задовољења нових потреба 

паркирања, а у складу са нормативима датим у 

Плану. 

 

Планирани садржаји своје потребе за 

стационирањем возила ће решавати у оквиру своје 

грађевинске парцеле, или као самосталан објекат 

или на слободном делу парцеле. 

Гараже у оквиру објеката планирају се у 

или испод објекта у габариту, подземно изван 

габарита објекта или надземно на грађевинској 

парцели ако су испуњени сви остали услови.  

УСЛОВИ И НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

САДРЖАЈ  БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА  ЈЕДИНИЦА 

Становање (ново)                       1ПМ                         стан 

Становање (постојеће)          0.7ПМ                            стан 

Банке                                          1ПМ                            70м2 

Медицинске установе              1ПМ                           70м2 

Административне установе   1ПМ                           70м2 

Поште                                              1ПМ                       150м2 

Трговина на мало                     1ПМ                          100м2 

Ресторани и кафане           1ПМ                  4-8 столица 

Хотел (према категорији)   1ПМ            2-10 кревета 

Спортска хала                  1ПМ               40 гледалаца 

Биоскоп, дом културе         1ПМ                 30 седишта 

За постојеће комплексе јавних намена код 

којих није могуће задовољити дате нормативе за 

паркирањем, потребе за паркирањем остварити 

делом у склопу комплекса а делом на јавним 

паркинг просторима. 

Димензије просторног габарита (2,5x5,0 за 

управно и 2,3х6,0 за подужно паркирање) су 

полазни геометријски стандард у планирању и 

пројектовању паркиралишта за путничке 

аутомобиле. 

2.2.9.3. Правила градње коловоза саобраћајница, 

пешачких, бициклистичких стаза и паркинга 

 У условима и пројектима, изградњу коловоза 

планирати од савремених материјала и са 

савременим коловозним конструкцијама према 

важећим стандардима са застором од асфалта, 

калдрме или камених плоча у зависности од 

решења пројектанта. 

 Коловозну конструкцију потребно је 

прилагодити рангу саобраћајнице и потребном 

осовинском оптерећењу и датим важећим 

стандардима и законима. 

 Аутобуска паркинг места изградити од 

истоветних материјала као и коловоз 

саобраћајница а у сагласности са важећим 

стандардима. 
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 Нивелета коловоза мора бити прилагођена 

датом нивелационом решењу, постојећем 

терену и изграђеном коловозу са којим се 

повезује планирани коловоз. 

 Вертикална заобљења нивелете извести 

зависно од ранга саобраћајнице, односно 

рачунске брзине. 

 Саобраћајнице пројектовати са једностраним 

попречним нагибом од 2% (за коловоз у 

правцу). За коловозе у кривини максимални 

попречни нагиб је 6%. Све паркинге радити са 

попречним нагибом 2%-4% према коловозу. 

 Све косине усека и насипа је потребно 

озеленити аутохтоним зеленилом како би се 

што мање нарушио природни амбијент. 

 Оивичење коловоза радити од бетонских 

ивичњака 18/24цм. На улазима у дворишта и на 

прелазима оивичења радити од упуштених 

(оборених) ивичњака и рампама прописаним за 

хендикепирана лица. 

 За приступне-стамбене улице ширине 4-5м без 

тротоара, где није предвиђена кишна 

канализација, оивичење пројектовати у нивоу 

коловоза што би омогућило одводњавање 

површинских вода у околни терен. 

 Тротоаре, посебне пешачке или бициклистичке 

стазе радити са застором од бетонских 

полигоналних плоча, камених плоча или неког 

другог природног материјала по избору 

пројектанта. Уз излетничке, пешачке и 

бициклистичке стазе потребно је да постоје 

одморишта или видиковци за предах 

посетилаца са хладовитим зеленилом, 

надстрешницама и клупама који треба да су од 

природног материјала (дрво, камен). У 

границама обрађиваног простора, ипак, нема 

локација које би се могле предложити за 

видиковац али, непосредно ван граница плана 

ће се појавити овакве локације где, свакако, 

треба испоштовати ове услове. 

 Одбрамбени насип спада у земљане насипе. 

Нагиби косина насипа износе 1 : 1.5. 

Предвиђено је да се насип гради од песковите 

глине, са збијањем у слојевима дебљине до 

д=30 центиметара. При изради одбрамбеног 

насипа посебна пажња се мора посветити 

начину уграђивања материјала, односно 

збијању. Збијањем се постиже већа специфична 

густина материјала у насипу и повећава 

водонепропусност.  

 У границама обрађиваног подручја постоје два 

висећа моста на Морави. Ови мостови се 

задржавају а њихова реконструкција мора бити 

у складу са амбијенталним условима окружења. 

 Паркинге радити са застором од бетонских 

полигоналних плоча, растер коцки (бетон-

трава) или неког другог природног материјала 

по избору пројектанта а оивичење од бетонских 

оборених ивичњака 18/24цм или баштенских 

7/20цм. Стандардне димензије паркинг места за 

управно паркирање су 2,5 са 5.0м а за 

хендикепирана лица 3,7 са 5,0м, што приликом 

пројектовања мора бити испоштовано. 

Пожељно је у зони паркинга на свака три 

паркинг места засадити дрвеће, ако то услови 

терена допуштају.  

 Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази и 

друге површине у оквиру улица, тргова, 

шеталишта, паркова и игралишта по којима се 

крећу и лица са посебним потребама у простору 

треба да су међусобно повезани и прилагођени 

за неометано кретање. Нагиби не могу бити 

већи од 5%  (1:20), a изузетно 8,3% (1:12). 

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и 

пешачких стаза управно на правац кретања 

износи 2%.  

 Ради несметаног кретања лица у инвалидским 

колицима ширина уличних тротоара и 

пешачких стаза не сме бити мања од 1,5м.  

 Препоручене су регулационе ширине за:  

- тротоаре и пешачке стазе........ мин 1,5 м 

- бициклистичке стазе једносмерне.....  

1,0-1,5 м 

- бициклистичке стазе двосмерне........           

2,0 -3,0м 

- светли профил (пруга-пут)... мин 6,85 м 

- светли профил (пут-пут).....   мин 4,5 м 

 Подземне трасе главних водова комуналне 

инфраструктуре смештене су у регулационим 

профилима саобраћајница (водоснабдевање, 

кишна и фекална канализација, кабловски 

водови ел. енергије, ТТ инсталација, 

топловоди, гас).  

Пре извођења саобраћајница извести све 

потребне уличне инсталације које су предвиђене 

планом, а налазе се у попречном профилу. 

Услови за објекте друмске инфраструктуре 

Регулациони простор свих саобраћајница 

мора служити искључиво основној намени - 

неометаном одвијању јавног, комуналног, 

снабдевачког, индивидуалног, пешачког и 
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бициклистичког саобраћаја, као и за смештај 

комуналних инсталација.  

Грађевинска линија од јавног пута 

(рачунајући од спољне ивице планираног профила 

саобраћајнице): 

1) примарна мрежа ...........................    5-10 метара 

2) секундарна мрежа.................................    5 (3м) 

2.2.9.4. Заштита јавних путева приликом 

планирања инсталација 

Деоница државног пута I Б реда бр. 23 у обухвату 

границе Плана  је у зони моста, а у продужетку (на 

западној граници) је тунел. Дакле, сам простор 

Бање који се обрађује Планом у висинском смислу 

је око 9м испод трупа државног пута и са њим нема 

везу осим постојеће „Т“ раскрснице (ван границе 

Плана). У складу с тим, управљач државног пута I-

Б реда, број 23 (ЈП Путеви Србије) нема посебних 

услова који се односе на израду овог Плана. 

 У заштитном појасу поред јавног пута, на 

основу члана 28, став 2, Закона о путевима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018-др. 

закон), може да се гради, односно поставља 

водовод, канализација, топловод, 

железничка пруга и други слични објекти, 

као и телекомуникациони и електро водови, 

инсталације, постројења и сл. по претходно 

прибављеној сагласности управљача 

јавног пута, која садржи саобраћајно-

техничке услове. 

 Инсталације се могу планирати на КП које 

се воде као јавно добро путеви, својина 

Републике Србије и на којима се ЈП 

„Путеви Србије“, Београд води као 

корисник или правни следбеник корисника. 

 Траса инсталација мора се пројектно 

усагласити са постојећим инсталацијама 

поред и испод јавног пута. 

 Укрштања са јавним путем предвидети 

искључиво механичким подбушивањем 

испод трупа пута, управно на пут, у 

прописаној заштитној цеви. 

 Заштитна цев мора бити пројектована на 

целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила (изузетно спољна ивица 

коловоза), увећана за по 3,0м' са сваке 

стране. 

 Минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви од најниже коте коловоза 

до горње коте заштитне цеви износи 1,35м'. 

 Минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви испод путног канала за 

одводњавање (постојећег или планираног) 

од коте дна канала до горње коте заштитне 

цеви, износи 1,0м'. 

 Уколико се инсталације паралелно воде, 

морају бити постављене минимално 3,0м' 

од крајње тачке попречног профила 

(ножица насипа трупа пута или спољне 

ивице путног канала за одводњавање), 

изузетно ивице коловоза уколико се тиме не 

ремети режим одводњавања коловоза. 

 На местима где није могуће задовољити 

услове из претходног става, мора се 

испројектовати и извести адекватна 

заштитна трупа предметног пута. 

 Бициклистички саобраћај дуж државних 

путева није могуће водити.  

2.2.9.5. Заштита железничке инфраструктуре 

Посебни услови 

Земљиште на коме се налази јавна 

железничка инфраструктура мора остати јавно 

грађевинско земљиште са постојећом наменом за 

железнички caoбpaћaj и развој железничке 

инфраструктуре. 

Moryћe је планирати друмске 

саобраћајнице паралелно са железничком пругом, 

ван земљишта чији је корисник железница, али 

тако да размак између железничке пруге и пута 

буде толики да се између њих могу поставити сви 

уређаји и постројења потребни за обављање 

саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи 

најмање 8m мерено управно на осовину најближег 

колосека до најближе тачке горњег строја пута. 

Уколико су и пруга и пут у насипу, растојање 

између њихових ивица ножица насипа не сме бити 

мање од 1 m, као ни мање од 2m од железничких 

подземних инсталација (каблова). 

У заштитном пружном појасу, на 

удаљености 50m од осе крајњег колосека, не могу 

се градити објекти у којима се користе 

експлозивна средства, индустрија хемијских и 

експлозивних производа, постројења и други 

слични објекти. 

У пружном и инфраструктурном појасу 

може се планирати постављање надземних и 

подземних електроенергетских водова, 

телеграфских и телефонских ваздушних линија и 

водова, цевовода и других водова и сличних 
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објеката и постројења на основу испуњених услова 

и издате саrласности управљача инфраструктуре. 

Укрштај водовода, канализације, 

продуктовода и других цевовода са железничком 

пругом је могуће планирати под углом од 90°, а 

изузетно под углом који не може бити мањи од 60. 

Трасу подземиих инсталација у зони укрштаја са 

пругом планирати тако да се иста поставља на 

дубини од минимум 1,80 m, мерено од коте горње 

ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви 

подземне инсталације, односно 1,2 m мерено од 

коте околног терена до горње ивице заштитне цеви 

инсталације. Заштитне цеви у укрштају са 

железничком пругом морају се поставити испод 

трупа пруге у континуитету испод колосека. 

Паралелно вођење трасе комуналне 

инфраструктуре са трасом железничке пруге, 

планирати тако да се иста води изван пружног 

појаса. 

Приликом уређења простора, у 

инфраструктурном појасу не планирати 

формирање депонија отпадних материјaла и не 

планирати изградњу реципијента за атмосферску 

канализацију и отпадне воде. 

У инфраструктурном појасу не планирати 

постављање знакова, извора јаке светлости или 

било којих предмета и справа које бојом, обликом 

или светлошћу могу смањити видљивост 

железничких сигнала или који могу довести у 

забуну раднике у вези значења сигналних знакова. 

У инфраструктурном појасу не планирати високо 

растиње које својом висином може угрозити 

железничку инфраструктуру, односно безбедност 

железничког caoбpaћaja. Високо растиње може се 

садити на растојању већем од 10m у односу на 

спољну ивицу пружног појаса, односно на 

растојању већем од 16-18m мерено управно на осу 

најближег колосека. 

Одводњавање површинских вода са 

предметног простора мора бити контролисано и 

решено тако да се води на супротну страну од 

трупа железничке пруге. На местима где због 

положаја друмске саобраћајнице може доћи до 

појаве атмосферских вода које се прикупљају са 

трупа пута, а сливају у зону трупа пруге, потребно 

је пројектовати одводне канале тако да се постигне 

континуитет одвођења атмосферске воде ван зоне 

трупа пруге. 

На основу Закона о планирању и изградњи  

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. као 

ималац јавних овлашћења, има обавезу 

утврђивања услова за изградњу објеката, односно 

издавање локацијских услова, грађевинске и 

употребне дозволе, услова за прикључење на 

инфраструктурну мрежу, као и за упис права 

својине на изграђеном објекту. У складу са тим, 

сви елементи за изградњу објеката, друмских 

саобраћајница као и за сваки продор комуналне 

инфраструктуре кроз труп железничке пруге 

(цевовод, гасовод, оптички и електроенергеrски 

каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру 

посебних техничких услова "Инфраструктура 

железнице Србије" а.д. који се издају кроз 

обједињену процедуру. 

ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА  

У случају изградње или реконструкције 

саобраћајница преко постојећих 

инфраструктурних водова морају се обезбедити 

све мере за заштиту конкретних водова, тј. мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита 

постојеће и планиране инфраструктурне мреже. 

2.2.9.6. Правила за изградњу јавних зелених 

површина 

Приликом озелењавања обавезан услов је:

  

- растојање између дрворедних садница од 5 

– 10м, 

- мин. висина саднице   2,5-3м, 

- мин. обим саднице на висини 1м од 10 – 

15цм, 

- мин. висина стабла до крошње, без грана, 2 

- 2.2м ,           

- отвори на плочницима за садна места мин. 

1,0x1,0м (за садњу на плочницима), 

- обезбедити заштитне ограде за саднице, 

- при избору врста за улично зеленило треба 

водити рачуна да осим декоративних 

својстава буду прилагођене условима 

раста у уличном профилу (отпорност на 

збијеност тла, водни капацитет земљишта, 

прашину, гасове и сл.), 

- предвидети осветљење зелених површина, 

- предвидети систем за заливање зелених 

површина, 

- предвидети одржавање зелене површине. 

На местима где је предвиђена ова 

категорија зеленила, а где просторне и 

организационе могућности то не дозвољавају, 

озелењавање вршити у партеру на следећи начин:  
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- партерним зеленилом, перенама и нижим 

врстама чија висина не прелази висину од 

50цм, које не ометају визуре, 

- уношењем вртно–архитектонских 

елемената (скулптура, фонтана, чесми и 

сл.) у комбинацији са зеленилом и сл. 

2.2.10. Правила за изградњу мреже и објеката јавне 

инфраструктуре 

2.2.10.1. Правила за изградњу водоводне и 

канализационе мреже  

ИНСТАЛАЦИЈЕ  И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 Водовод и канализација  се морају 

трасирати тако да: 

 не угрожавају постојеће или планиране 

објекте, као и планиране намене 

коришћења земљишта, 

 да се подземни простор и грађевинска 

површина рационално користе, 

 да се поштују прописи који се односе на 

друге инфраструктуре, 

 да се води рачуна о геолошким особинама 

тла, подземним водама... 

 Водовод трасирати једном страном 

коловоза, супротној од фекалне 

канализације, на одстојању 1,0 м од 

ивичњака. 

Атмосферску канализацију трасирати 

осовином коловоза (или изузетно због 

постојећих инсталација или попречних падова 

коловоза – једном страном коловоза на 

одстојању 1,0 м од ивичњака, у ком случају је 

фекална канализација трасирана осовином). 

Хоризонтално растојање између 

водоводних и канализационих цеви и зграда, 

дрвореда и других затечених објеката не сме 

бити мање од 2,5 м. 

Растојање водоводних цеви од осталих 

инсталација (гасовод, топловод, електро и 

телефонски каблови) при укрштању не сме 

бити мање од 0,5 м. 

Тежити да водоводне цеви буду изнад 

канализационих, а испод електичних каблова 

при укрштању. 

Полагање водовода или канализације у 

тротоару се може дозволити само изузетно, уз 

документовано образложење и са посебним 

мерама заштите. 

Уколико није могућа траса у оквиру 

регулативе саобраћајнице, водовод или 

канализацију трасирати границом 

катастарских парцела уз сагласност оба 

корисника међних парцела. 

Тежити да на прелазу преко водотока и 

канала водоводне цеви буду изнад корита. У 

изузетним случајевима (прелаз испод реке, 

канала, саобраћајница и сл. ) цеви се морају 

водити у заштитној челичној цеви. 

 Минимална дубина укопавања цеви водовода и 

канализације је 1,0 м од врха цеви до коте 

терена, а падови према техничким прописима у 

зависности од пречника цеви. 

 Нове цеви положити на слоју песка, на дубини 

мин 1,0 м, водећи рачуна о укрштању са 

другим инсталацијама. 

 Минимално дозвољено растојање водовода и 

канализације при паралелном вођењу са 

другим инсталацијама дато је у табели. 

Минимално дозвољено растојање (м) 

 Паралелно вођење 

међусобно водовод и 

канализација 

0.4 

до гасовода 0.3 

до топловода  0.5 

до електричних каблова 0.5 

до телефонских каблова 0.5 

 Минимални пречник водоводне цеви на 

предметном подручју одређује ЈКП "Водовод", 

али треба тежити да у свим улицама буде мин 

Ø 100 мм (због противпожарне заштите 

објеката). Водоводну мрежу градити у 

прстенастом систему. 

 За кућне водоводне прикључке пречника већег 

од 50 мм, обавезни су одвојци са затварачем. 

 Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте 

и друге објекте канализације није дозвољен. 

 Минимални пречник уличне фекалне 

канализације је Ø 200 мм, а кућног прикључка 

Ø 150 мм. Нагиби цевовода су према важећим 

прописима из ове области, у складу са 

техничким прописима ЈКП "Водовод". 

 За одвођење атмосферских вода предвиђа се 

изградња атмосферске канализације, због 

градског сепарационог система канализације. 

Не дозвољава се мешање употребљених и 

атмосферских вода. 
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 Минимални пречник атмосферске уличне 

канализације је Ø 400 мм, а дубине и нагиби 

према прописима из ове области, у складу са 

техничким условима ЈП "Градац".  

Минимални кућни прикључци су Ø 300 мм 

 На свим променама правца, прикључцима, 

као и на правим деоницама на приближно 

50 м, потребно је предвидети ревизионе 

силазе (шахте).  

 Одвођење употребљених вода из 

подрумских етажа (постојећих и 

планираних) вршиће се искључиво 

препумпавањем.  

 Избор материјала за изградњу водоводне и 

канализационе мреже, као и опреме извршити 

уз услове и сагласност ЈКП "Водовод". 

 За одвођење атмосферских вода са површина 

улица и тргова, постављају се сливници са 

таложницима. Минимално растојање је 50-100 

м (за мале нагибе саобраћајница), односно око 

30 м (за саобраћајнице са великим нагибима). 

 Уколико су површине асфалта зауљене (у 

оквиру бензинских станица, индустријских 

локација и сл.), обавезно је предвидети 

изградњу сепаратора уља и масти пре 

испуштања атмосферских вода или вода од 

прања платоа у атмосферску канализацију. 

Димензионисање сепаратора је у зависности од 

зауљене површине локације, и врши се у 

складу са прописима из ове области. 

 Испуштање атмосферске канализације у 

реципијент врши се обавезно уградњом уставе 

(жабљег поклопца) на испусту, да би се 

спречило плављење узводних насеља.  

 На канализационој мрежи код сваког рачвања, 

промене правца у хоризонталном и 

вертикалном смислу, промене пречника цеви, 

као и на правим деоницама на одстојању 

приближно 50м, постављају се ревизиони 

силази. 

 Црпне станице (како за воду, тако и за 

канализацију) постављају се у непосредној 

близини саобраћајница, на грађевинској 

парцели предвиђеној само за те сврхе. 

Габарити објекта се одређују у зависности од 

протока садржаја, капацитета, типа и броја 

пумпи. Величина грађевинске парцеле за 

црпне станице одређује се у зависности од зона 

заштите и обезбеђује се ограђивањем.  

 Слободан простор око резервоара, црпних 

станица, инсталација за поправак квалитета 

воде, комора за прекид притиска и дубоко 

бушених бунара обухвата најмање 10,0 м од 

објекта. 

Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се 

користити само као сенокос. 

 Појас заштите око магистралних цевовода 

износи најмање по 5м од осовине цеви. У 

појасу заштите није дозвољена изградња 

објеката, ни вршење радњи које могу загадити 

воду или угрозити стабилност цевовода. 

 Уколико у близини објеката не постоји 

изграђена градска фекална канализација, а  

нема нивелационих могућности за изградњу - 

отпадне воде из објеката прикључити 

искључиво у водонепропусне јаме (од 

полимерних материјала или водонепропусног 

бетона), да би се спречило истицање отпадног 

садржаја у подземне воде. Учесталост 

пражњења јаме од стране ЈКП "Комуналац" 

(или друге надлежне комуналне организације) 

врши се по потреби, али најмање једном у 

месец дана, на основу уговора о одржавању и 

пражњењу. Димензионисање и изградња се 

морају извести у складу са прописима за ту 

врсту радова. 

 У деловима Плана где постоји изграђена 

фекална канализација, забрањује се употреба 

пољских нужника и септичких јама. Објекти се 

морају прикључити на градску мрежу  у складу 

са техничким условима ЈКП "Водовод".  

 Положај санитарних уређаја (сливници, 

нужници...) не може бити испод коте нивелете 

улица, ради заштите објеката од успора 

фекалне канализације из уличне мреже. 

Изузетно, може се одобрити прикључење 

оваквих објеката на градску мрежу фекалне 

канализације уз услове заштите прописане 

техничким условима ЈКП "Водовод". Ове 

уређаје уграђује корисник и саставни су део 

кућних инсталација, а евентуалне штете на 

објекту сноси корисник. 

 Уколико у близини објеката не постоји улична 

атмосферска канализација, прикупљене 

атмосферске воде са локације се могу упустити 

у отворене канале поред саобраћајница 

(уколико постоје) или у затрављене површине 

у оквиру локације.  

Забрањена је изградња понирућих бунара.  

 Забрањена је изградња објеката и сађење 

засада над разводном мрежом водовода или 

канализације. Власник непокретности која се 

налази испод, изнад или поред комуналних 

објеката (водовод, канализација...), не може 

обављати радове који би ометали пружање 

комуналних услуга. 

 Сви индустријски објекти морају имати 

предтретман пречишћавања технолошке воде 
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пре испуштања у градску канализацију, чиме 

ће се испоштовати ниво квалитета 

канализације при упуштању у реципијент. 

 Постављање подземних инсталација (водовод, 

канализација, електро и ПТТ мрежа...) испод 

зелених површина, вршити на растојању од 

мин 2,0 м од постојећег засада, а уз одобрење 

општинског органа за раскопавање и враћање 

површина у првобитно стање. 

 Прикључке из објеката на водоводну  градску 

мрежу вршити преко водомера. Водомер мора 

бити смештен у посебно изграђен шахт и 

испуњавати прописане стандарде, техничке 

нормативе и норме квалитета, које одређује 

ЈКП "Водовод". Положајно, водомерни шахт 

постављати маx 2,0 м од регулационе линије. 

 Противпожарна заштита у насељима се 

омогућава изградњом противпожарних 

хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају 

бити минималног пречника 100 мм, у 

прстенастом систему. Изузетно се дозвољавају 

слепи кракови цевовода до 180 м. Хидранти 

пречника 80 мм или 100 мм се постављају на 

максималној удаљености од 80 м, тако да се 

пожар на сваком објекту може гасити најмање 

са два хидранта. Удаљеност хидраната од 

објекта је минимално 5 м, а највише 80 м.  

 Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из 

водоводне мреже чији је притисак недовољан 

(мин 2,5 бар), предвиђају се уређаји за 

повишење притиска. Уређај се поставља у 

објекат који се штити од пожара или у посебно 

изграђен објекат, у складу са прописима из ове 

области. 

 Забрањено је извођење физичке везе градске 

водоводне мреже са мрежама другог 

изворишта: хидрофорима, бунарима,  

пумпама...  

 Јавне чесме морају бити уређене, а квалитет 

воде се мора редовно контролисати од стране 

Завода за јавно здравље - Чачак. 

 Код пројектовања већих инфраструктурних 

објеката (постројења за захват чисте воде, 

постројења за пречишћавање отпадних вода, 

резервоари, колектори, дистрибутивни 

цевоводи...) неопходно је извршити 

консултације са стручном службом ЈКП 

"Водовод". 

 Прикључење објеката на градску мрежу 

вршити на основу техничких услова надлежних 

комуналних  предузећа: за водоводну мрежу и 

фекалну канализацију -  ЈКП „Водовод“, а за 

атмосферску канализацију  ЈП „Градац“. 

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ 

 Насеље Овчар Бања штитити од поплава за ранг 

вода Q1%. 

 Пројекте регулације река радити у функцији  

заштите обала. 

 У инундационом подручју је забрањена свака 

градња, осим спортских терена без ограда и 

трибина (партерни објекти). 

 Грађевинска линија објеката високоградње од 

ивице регулисаног корита за велику воду је на 

удаљености мин 3,0 м. Дозвољава се  изградња 

саобраћајница, приступних путева, пешачких и 

бициклистичких стаза и на мањој удаљености  

(у неким случајевима и по круни одбрамбеног 

насипа), али уз претходне консултације и 

сагласности са ЈВП "Србијаводе". 

 Обавезна је израда пројектне документације за 

ревитализацију (поплочавање стаза, урбани 

мобилијар, осветљење...) уз хидромелирациони 

канал. 

 Приликом изградње објеката у непосредној 

близини хидромелирационог канала, 

поштовати регулационе и грађевинске линије.  

 Забрањује се  испуштање употребљених и 

атмосферских вода из канализационих 

цевовода у хидромелирациони канал.  

 Обавезно је одржавање и чишћење канала да би 

се обезбедила пропусна моћ. 

2.2.10.2. Правила за изградњу електроенергетске 

мреже 

Целокупну електроенергетску мрежу 

градити на основу техничке документације 

израђене у складу са важећим прописима. 

Трафостанице градити као самостојеће 

монтажно бетонске објекте или као посебне 

целине у оквиру објеката на етажи за коју је могућ 

колски прилаз, за рад на 10kV напонском нивоу.  

Положај МБТ у односу на суседне парцеле 

мин 15м, а у односу на јавне површине у складу са 

датим грађевинским линијама. 

Елекетроенергетску мрежу  вишег и нижег 

напона радити као кабловску мрежу. 

Каблове полагати где год је могуће у 

зелене површине поред саобраћајница или 

пешачких стаза или у тротоаре где исти постоје. 

Каблове полагати  на 0.5м од пешачких стаза и на 

1м од коловоза. Каблове полагати на најмањој 

дубини 0.8м. 

Полагање каблова вршити на удаљености 1 

метар од темеља објекта. При преласку испод 
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саобраћајница кабал мора бити постављен под 

правим углом и постављен кроз заштитну цев.  

При укрштању са другим врстама 

инсталација обавезно се придржавати важећих 

прописа о међусобном растојању између 

различитих врста инсталација и то да при 

паралелном вођењу енергетских и 

телекомуникационих каблова најмање растојање 

мора бити 0.5м за каблове напона до 10kV односно 

1м за каблове напонског нивоа преко 10kV. Угао 

укрштања инсталација мора да буде 90 степени 

односно под правим углом. 

При паралелном полагању енергетских 

каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему 

хоризонтално растојање мора бити веће од 0.5м. 

Није дозвољено постављање електроенергетског 

кабла изнад или испод цеви водовода или 

канализације. При укрштању електроенергетских 

каблова са гасоводом вертикално растојање мора 

бити веће од 0.3м, а при приближавању и 

паралелном вођењу 0.5м. 

Јавна расвета 

Светиљке за јавно осветљење поставити на 

расветне стубове одговарајуће висине. Избор 

светиљки и извора светла извести према 

фотометриском прорачуну и захтеву која се 

површина осветљава. Придржавати се 

класификације и свега што је већ дато у тексту 

јавног осветљења а који је саставни део овог плана. 

2.2.10.3. Правила за изградњу телекомуникационе 

мреже 

Целокупну ТК мрежу градити на основу 

техничке документације израђене у складу са 

важећим законским прописима. 

ТТ мрежа ће се у потпуности градити као 

подземна. ТК каблове полагати у претходно 

изграђену кабловску ТК канализацију или у ров 

самостално у једној цеви или  заједно са 

постојећим ТК водовима. 

У тротоарима постављати кабловску ТК 

канализацију од најмање четири ПВЦ цеви 

пречника 110мм. Саставни део кабловске ТК 

канализације биће и кабловска ТК окна. Кабловска 

ТК окна градити где је год могуће у тротоару или 

меком терену. Уколико се исти морају градити у 

коловозу извршити ојачавање окна и поставити 

шахте са тешким поклопцем.  

Једну ПВЦ цев резервисати за потребе 

КДС система (кабловску телевизију).  

Телекомуникациону кабловску мрежу 

полагати у уличним зеленим површинама 

(удаљеност од високог растиња најмање 1.5 метар) 

поред саобраћајница на растојању не мањем од 1 

метра од саобраћајница или у тротоарима. Дубина 

полагања каблова не сме бити мања од 1 метра. 

Укрштање каблова са саобраћајницама 

мора бити под правим углом постављањем ПВЦ 

цеви кроз које се полажу каблови. При паралелном 

вођењу са енергетским кабловима најмање 

растојање мора бити 0.5м за каблове напонског 

нивоа до 10кВ и један метар за каблове напонског 

нивоа преко 10кВ. При укрштању  са 

инсталацијама водовода и канализације, гасовода 

растојање мора бити веће од 0.3 метра, а при 

паралелном вођењу и приближавању каблова 

растојање мора бити најмање 0.5 метара. 

2.2.10.4. Правила за изградњу термотехничке 

инфраструктуре 

Топловод 

Целокупну термотехничку мрежу градити 

на основу техничке документације израђене у 

складу са важећим прописима и стандардима за 

извођење инсталација ове врсте. 

Цевоводе полагати где год је могуће у 

зелене површине поред саобраћајница или 

пешачких стаза или у тротоаре где исти постоје. 

Испод саобраћајница и пешачких стаза цевоводе 

постављати у заштитне бетонске канале. Цевоводе 

полагати на најмањој дубини 1м. При укрштању са 

другим врстама инсталација обавезно се 

придржавати важећих прописа о међусобном 

растојању између различитих врста инсталација и 

на местима укрштања постављати заштитне цеви. 

Угао укрштања инсталација мора да буде 90 

степени односно под правим углом. 

При паралелном полагању цеви за грејање 

и воду са енергетским кабловима дозвољено је 

полагање у хоризонталној равни при чему 

хоризонтално растојање мора бити веће од 0.5м. 

Није дозвољено паралелно вођење цеви за грејање 

и санитарну воду изнад или испод 

електроенергетског кабла. Дозвољено је укрштање 

под правим углом уз вођење рачуна о растојању 

између инсталација и заштити цеви на месту 

укрштања. 

Након монтаже цевовода потребно је 

поставити траку упозорења дуж целе трасе 

цевовода за грејање и санитарну воду. 

Гасовод 

Гасовод водити подземно положен у 

ровове потребних димензија, у тротоару и то што 

ближе регулационој линији. 

При паралелном вођењу дистибутивног 

гасовода са подземним водовима, минимално 

светло растојање износи 40 cm. При укрштању 
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гасовода са подземним водовима, минимално 

светло растојање износи 20 cm, а при вођењу 

гасовода поред темеља 1.0 m. 

Дубина укопавања дистрибутивног 

гасовода износи од 0.6 до 1.0 m у зависности од 

услова терена. Минимална дубина укопавања при 

укрштању са путевима и улицама износи 1.0 m. 

Укрштање дистрибутивног гасовода са 

саобраћајницама врши се полагањем гасовода у 

заштитну цев односно канал. 

При изради техничке документације у 

свему се придржавати Правилника о условима за 

несметану и безбедну дистрибуцију природног 

гаса гасоводима до 16 bar, („Сл. гласник РС“, бр. 

86/2015). 

Минимална хоризонтална растојања 

подземних гасовода од надземне електро мреже 

и стубова далековода су  

 Минимално растојање 

Називни напон при укрштању  

(m) 

при 

паралелном 

вођењу (m) 

1 kV ≥ U  1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV  5 10 

35 kV < U  10 15 

Минимално хоризонтално растојање 

рачуна се од темеља стуба далековода, при чему се 

не сме угрозити и стабилност стуба. 

Приликом укрштања гасовод се по правилу 

поставља изнад канализације. Уколико се мора 

поставити испод, неопходно је применити додатне 

мере ради спречавања евентуалног продора гаса у 

канализацију. 

Постављање регулационог сета у складу са 

Правилником о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 

bar. 

Правила грађења дистрибутивног 

гасовода од челичних цеви МОР 16 bar 

Изградња нових објеката не сме угрозити 

стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. 

Минимално растојање темеља објеката од 

гасовода је 3 m. 

При планирању саобраћајница и уређењу 

терена потребно је поштовати прописане висине 

надслоја у односу на укопан гасовод у зависности 

од услова вођења (у зеленој површини, испод 

коловоза и сл.). 

Минимална висина надслоја у односу на 

укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m. 

Минимална висина надслоја у односу на 

укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње 

ивице цеви до горње коте тротоара) је 1,0 m. 

Приликом укрштања гасовода са 

саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под 

правим углом у односу на осу саобраћајнице. 

Уколико то није могуће извести дозвољена су 

одступања до угла од 60°. 

Приликом укрштања гасовода са 

саобраћајницама минимална висина надслоја од 

горње ивице гасовода до горње коте коловозне 

конструкције, без примене посебне механичке 

заштите, ако се статичким прорачуном цевовода 

на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, 

износи 1,35 m. 

Приликом укрштања гасовода са 

саобраћајницама минимална висина надслоја од 

горње ивице гасовода до горње коте коловозне 

конструкције када се гасовод механички штити 

полагањем у заштитну цев, износи 1,0 m, ако се 

статичким прорачуном цевовода на саобраћајно 

оптерећење утврди да је то могуће. 

Полагање гасовода дуж саобраћајница се 

врши без примене посебне механичке заштите ако 

се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно 

оптерећење утврди да је то могуће, с тим да 

минимална дубина укопавања од горње ивице 

гасовода до горње коте коловозне конструкције 

пута у том случају износи 1,35 m, а све у складу са 

условима управљача пута. 

Приликом укрштања гасовода са 

железничком пругом минимална висина надслоја 

од горње ивице гасовода до горње ивице прага 

железничке пруге износи 1,5 m. 

Приликом укрштања гасовода са 

регулисаним воденим токовима минимална 

висина надслоја од горње ивице гасовода до дна 

регулисаних корита водених токова износи 1,0 m, 

односно приликом укрштања гасовода са 

нерегулисаним воденим токовима минимална 

висина надслоја од горње ивице гасовода до дна 

нерегулисаних корита водених токова износи 1,5 

m. 

При паралелном вођењу гасовода са 

другим инсталацијама, потребно је поштовати 

Правилник о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима 

притиска до 16 bar. 

Минимална дозвољена растојања спољне 

ивице подземних челичних гасовода 10 bar <МОР< 

16 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и 

другим објектима су: 
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Минимално дозвољено 

растојање (m) 

 Укрштање 
Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,2 0,6 

Од гасовода до водовода и 

канализације 
0,2 0,4 

Од гасовода до вреловода и 

топловода 
0,3 0,5 

Од гасовода до проходних 

канала вреловода и топловода 
0,5 1 

Од гасовода до 

нисконапонских и 

високонапонских ел.каблова 

0,3 0,6 

Од гасовода до 

телекомуникационих и 

оптичких каблова 

0,3 0,5 

Од гасовода до водова 

хемијске индустрије и 

технолошких флуида 

0,2 0,6 

Од гасовода до резервоара* и 

других извора опасности 

станице за снабдевање 

горивом превозних средстава 

у друмском саобраћају, 

мањих пловила, мањих 

привредних и спортских 

ваздухоплова 

- 5 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објеката за складиштење 

запаљивих и горивих 

течности укупног капацитета 

највише 3 m3 

- 3 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објеката за складиштење 

запаљивих и горивих 

течности укупног капацитета 

више од 3 m3, а највише 100 

m3 

 6 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објеката за складиштење 

запаљивих и горивих 

течности укупног капацитета 

преко 100 m3 

 15 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објеката за складиштење 

запаљивих гасова укупног 

капацитета највише 10 m3 

- 5 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објеката за складиштење 

запаљивих гасова укупног 

капацитета више од 10, а 

највише 60 m3 

- 10 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објеката за складиштење 

запаљивих гасова укупног 

капацитета преко 60 m3 

- 15 

Од гасовода до шахтова и 

канала 
0,2 0,3 

Од гасовода до високог 

зеленила 
- 1,5 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

Није дозвољено паралелно вођење 

подземних водова изнад и испод гасовода. 

Није дозвољено постављање шахта изнад 

гасовода. 

Приликом укрштања, гасовод се по 

правилу поставља изнад канализације. Уколико се 

мора поставити испод, неопходно је применити 

додатне мере ради спречавања евентуалног 

продора гаса у канализацију. 

Правила грађења дистрибутивног 

гасовода од полиетиленских цеви МОР 4 bar 

Минимална дозвољена растојања спољне 

ивице челичних и ПЕ гасовода за максимални 

радни притисак до 4 bar са другим гасоводима, 

инфраструктрним и другим објектима су  

 Минимално дозвољено 

растојање (m) 

укрштање Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0.2 0.4 

Од гасовода до водовода и 

канализације 
0.2 0.4 

Од гасовода до вреловода и 

топловода 
0.3 0.5 

Од гасовода до проходних 

канала вреловода и 

топловода 

0.5 1.0 

Од гасовода до 

нисконапонских и 

високонапонских 

ел.каблова 

0.2 0.4 

Од гасовода до 

телекомуникационих и 

оптичких каблова 

0.2 0.4 

Од гасовода до водова 

хемијске индустрије и 
0.2 0.6 
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технолошких флуида 

Од гасовода до резервоара* 

и других извора опасности 

станице за снабдевањем 

горивом превозних 

средстава у друмском 

саобраћају, мањих пловила, 

мањих привредних и 

спортских ваздухоплова 

- 5.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих и горивих 

течности укупног 

капацитета највише 3 m3 

- 3.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих и горивих 

течности укупног 

капацитета више од 3 m3, а 

највише 100 m3 

- 6.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих и горивих 

течности укупног 

капацитета преко 100 m3 

- 15.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих гасова укупног 

капацитета највише 10 m3 

- 5.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих гасова укупног 

капацитета од 10 m3 и 

највише 60 m3 

- 10.0 

Од гасовода до извора 

опасности постројења и 

објекта за складиштење 

запаљивих гасова укупног 

капацитета преко 60 m3 

 15.0 

Од гасовода до шахтова и 

канала 
0.2 0.3 

Од гасовода до високог 

зеленила 
- 1.5 

*растојање се мери од габарита резервоара 

 Гасовод се мора трасирати тако да: 

- не угрожава постојеће или планиране објекте, 

као и планиране намене коришћења 

земљишта, 

- да се подземни простор и грађевинска 

површина рационално користе, 

- да се поштују прописи који се односе на друге 

инфраструктуре, 

- да се води рачуна о геолошким особинама тла, 

подземним и питким водама. 

 Уколико није могућа траса у оквиру 

регулативе саобраћајнице, гасовод водити 

границом катастарских парцела уз сагласност 

корисника парцела. 

Полагање гасовода 

 Гасовод се по правилу полаже испод 

земље, без обзира на његову намену и притисак 

гаса. 

 Mинимална дубина укопавања мора бити 

0.8 m. На краћим деоницама може се дозволити 

дубина укопавања мања од 0.8 m али не испод 0.6 

m. Под дубином укопавања подразумева се 

минимално растојање између спољне површине 

цеви и нивоа терена. 

 Када се гасовод води паралелно са 

путевима вишег и нижег реда, његово одстојање од 

спољне ивице одводног канала, ножице усека или 

насипа мора бити минимално 1.0 m. 

 У изузетним случајевима вођење гасовода 

испод доводног канала, дубина укопавања не сме 

бити мања од 0.8 m. У таквим случајевима мора 

бити предвиђено повећање дебљине зида гасовода 

за 25 % од прорачунске дебљине, или уместо тога, 

постављање гасовода у заштитну цев. 

У случајевима када се гасовод не може 

поставити, односно укопати на дубину прописану 

у претходном ставу, дубина укопавања од 0.6 m 

може се дозволити само ако се предвиђа заштита 

гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске 

плоче или на неки други одговарајући начин. 

  Минимална дозвољена растојања цеви 

дистрибутивног гасовода од 4bar (од ближе ивице 

цеви до ближе ивице темеља) износи 2 m. Ово 

растојање може бити и мање уз предузимање 

повећаних заштитних мера (већа дебљина зида 

гасовода, квалитетнији материјал, постављање 

гасовода у заштитну цев, итд.). 

 За укрштање гасовода јавним путем 

потребна је сагласност одговарајуће организације. 

Када се гасовод поставља испод јавних путева и 

када се укршта са јавним путевима, исти мора бити 

заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска 

плоча или друга одговарајућа заштита). 

 При укрштању гасовода са јавним 

путевима гасовод се по правилу води под углом од 

90о у односу на осу јавног пута. Уколико то није 

могуће извести, дозвољена су одступања до угла 

од 60о. Укрштање гасовода са јавним путем под 
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углом мањим од 60о може се дозволити само 

изузетно уз документовано образложење. 

 Минимална дубина укопавања гасовода 

при укрштању са јавним путевима или изузетно 

при вођењу испод коловозне површине, мора се 

одредити према дебљини коловозне конструкције 

и саобраћајном оптерећењу, а да осигура заштитни 

слој између коловозне конструкције и заштитне 

цеви или горње површине бетонске плоче канала 

дебљине 0.3-0.5 m (у складу са прописима и 

условима јавних предузећа). 

 Дубина између горње површине коловоза и 

горње површине заштитне цеви, плоче и др, не сме 

бити мања од 1.0 m. 

2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату Плана 

детаљне регулације 

НАМЕНА П (m2) ИЗ 
П под 

обј. 

Спр

ат. 
ИИ БРГП 

З О Н А   1 
     

 З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   

П О Д Р У Ч Ј А 

      

Водно 
земљиште 28.557,07 

/ / / / / 

      

 
Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

      

 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Туристички 

садржаји  
 

    

Целине 1.1, 
1.2 и 1.6 25.184,02 0,45 11.332,81 П+3 1,60 40.294,43 

Целине 1.4, 

1.5 и 1.9 3.272,73 0,30 981,82 П+2 0,90 2.945,46 

Спортско-
рекреативни 

садржаји 1.959,18 0,10 195,92 П 0,10 195,92 

Аутохтона 

вегетација 
774,54 / / / / / 

      

 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне 

површине  
 

    

Коловози, 

тротоари, 
јавни 

паркинзи, 

стазе 19.689,93 

/ / / / / 

Јавни 
платои 207,40 

/ / / / / 

Комунални 
садржаји 688,03 

/ / / / / 

Централне 

функције 939,91 0,70 657,94 П+2 2,00 1.879,82 

Туристичко-

едукативни 
садржаји 1.460,98 0,30 438,29 П+3 1,20 1.753,18 

Јавне зелене 
површине   

     

Уређено 

зеленило 322,69 
/ / / / / 

Уређена 

плажа 6.767.87 
/ / / / / 

Зеленило уз 

реку 4.479,68 
/ / / / / 

      

УКУПНО 

ЗОНА 1 
94.304,03  13.606,78   47.068,80 

      

З О Н А   2      

 З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   

П О Д Р У Ч Ј А 

     

Шумско 

земљиште 
501,59 / / / / / 

Водно 

земљиште 12.003,25 
/ / / / / 

      

 Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

      

 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Стамбено-
туристички 

садржаји 10.265,05 0,30 3,079,52 П+2 0,90 9.238,55 

Туристички 
садржаји 2.573,98 0,40 1.020,00 

П, 
П+2 0,64 1.640,00 

Бањско-
здравствени 

садржаји           

Целине 2.5 3.011,54 0,45 1.355,19 П+3 1,50 4.517,31 

Целине 2.6 3.518,43 0,30 1.055,53 П+2 0,90 3.166,59 

      

 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне 
површине  

 
    

Коловози, 

тротоари, 
јавни 

паркинзи, 

стазе 12.507,27 

/ / / / / 

Јавни 

платои 4.409,09 
/ / / / / 

Комунални 

садржаји 2.072,27 
/ / / / / 

Бањско-
здравствено-

образовни 

садржаји 5.744,21 0,45 2.584,89 П+3 1,50 8.616,31 

Пословање у 
функцији 

хидроелектр

ане 3.683,40 0,30 1.105,02 П+1 0,60 2.210,04 

Здравствени 
садржаји 871,49 0,45 392,17 П+3 1,50 1.307,24 

Јавне зелене 
површине   

     

Уређено 
зеленило 7.525,92 

/ / / / / 

Уређена 
плажа 621,46 

/ / / / / 

      

УКУПНО 

ЗОНА 2               
69.308,95  10.592,32   30.696,03 
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З О Н А   3 
     

 З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   

П О Д Р У Ч Ј А 

      

Шумско 

земљиште 19.926,57 
/ / / / / 

Водно 

земљиште 38.697,07 
/ / / / / 

      

 
Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

      

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ 

НАМЕНЕ 

    

Туристички 
садржаји 1.895,23 0,20 386,65 П+1 0,41 773,30 

Спортско-

рекреативни 

садржаји 5.968,07 0,10 596,81 П 0,10 596,81 

Аутохтона 

вегетација 10.149,04 
/ / / / / 

      

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
    

Саобраћајне 

површине  
 

    

Коловози, 
тротоари, 

јавни пар–

кинзи, стазе 26.259,80 

/ / / / / 

Државни 
пит IБ реда, 

бр. 23 5.239,29 

/ / / / / 

Пружни 
појас 18.590,69 0,01 200,00 П+1 0,02 400,00 

Туристичко-

едукативни 

садржаји 356,47 0,21 75,00 П+1 0,30 106,94 

Комунални 

садржаји 29,21 
/ / / / / 

Јавне зелене 

површине   
     

Зеленило уз 

реку 2.879,23 
/ / / / / 

     
УКУПНО 

ЗОНА 3 
114.264,07  

1.058,46   1.477,05 

     

 П П П П Н   Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“ 
 

П Р О С Т О Р   Д Е Т А Љ Н Е   Р А З Р А Д Е 

     

Комплекс 
манастира 

Благовештење 

40.285,93 / / / / / 

 
УКУПНО 

ППППН 
40.285,93  

    

 

УКУПНО 318.162,98  25.257,56   79.241,88 

У табели су дати максимални капацитети 

који се теоретски могу остварити у оквиру 

предметног простора, а у складу са опредељеним 

површинама и задатим параметрима градње. 

2.3. Спровођење плана генералне 

регулације 

Осим за  

- објекте и површине за које је планом 

дефинисана израда Урбанистичког пројекта,  

- простор обухвата детаљне разраде Просторног 

плана подручја посебне намене Предела 

изузетних одлика „Овчарско-кабларска 

клисура“, који залази у обухват овог плана. 

Измене и допуне Плана генералне 

регулације за Овчар Бању на територији града 

Чачка, основ су за:  

- Издавање локацијских услова  

- Израду пројеката препарцелације и парцелације 

- Израду геодетског елабората исправке граница 

суседних парцела и спајање  суседних парцела 

истог власника 

Израда Урбанистичког пројекта за потребе 

спровођења планских решења и поставки ПГР-е је 

предвиђена за следеће намене и Урбанистичке 

целине:  

1. Туристички садржаји – урбанистичке 

целине 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 и 1.6 

2. Спортско-рекреативни садржаји – 

урбанистичке целине 1.7 и 3.1  

3. Пословање у функцији хидроелектране 

– урбанистичка целина 2.2 

4. Стамбено-туристички садржаји – 

урбанистичка целина 2.3 (за оба блока 

по један урбанистички пројекат), 

урбанистичка целина 2.8    

5. Бањско-здравствени садржаји – 

урбанистичка целина 2.5  

6. Уређена плажа (према графичком 

прилогу „План намене површина“) 

Границе урбанистичких пројеката 

приказане су на графичком прилогу План намене 

површина, а смернице за израду дате су у 

поглављима Правила уређења и грађења за 

предметне намене и урбанистичке целине. 

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај план ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“.  

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-66/2021-I 

       од 28. априла 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

 Игор Трифуновић, с.р. 
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211. 

На основу  члана 5. став 5. и 7. став 1. 

Закона о јавним путевима (»Службени гласник 

РС« број 41/18 и 95/18 - др. закон), члана 4. став 3. 

и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 

95/18), члана 20. став 1. тачка 3,  32. став 1. тачка 

6)  и  66. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 

– др. закон и 47/18) и члана  54.  став  1. тачка  7) и 

27) Статута града Чачка  („Службени лист града 

Чачка“ бр. 6/19),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 28. априла 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПУТЕВИМА 

Члан 1. 

У Одлуци о путевима („Службени лист 

града Чачка“ број 8/17) члан 39. мења се и гласи: 

„Управљач може одредити локације за 

постављање техничких средстава за успоравање 

саобраћаја и поставити техничка средства за 

успоравање саобраћаја на општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама, на начин и 

под условима одређеним важећим прописима.“ 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка". 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

212. 

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), члана 4. став 3. и члана 11. став 1. 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 28. априла 2021. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

о давању на коришћење објеката на к.п. бр. 

615/3 и 386/2 обе у КО Премећа 

 I ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ објекат 

ознаке 1 на к.п. бр. 615/3 KO Премећа, бруто 

површине у габариту 70m2 и објекат ознаке 1 на 

к.п. бр. 386/2 КО Премећа чији делови се налазе на 

кат. парцелама 386/1, 387/3, 615/2, 615/4, 1509/2 и 

1509/3 све у КО Премећа, бруто површине у 

габариту 467m2, који су у јавној својини града 

Чачка, Месној заједници Премећа (у даљем тексту 

МЗ). 

 II МЗ има право да објекте држи, користи у 

складу са природом и наменом ствари, да њима 

управља, даје у закуп или на коришћење другом 

носиоцу права коришћења по претходно 

прибављеној сагласности оснивача, сноси све 

трошкове одржавања и редовне употребе, као и да 

у складу са могућностима унапређује објекте и 

њихова својства. 

 III МЗ је дужна да води посебну евиденцију 

о вредности, стању и кретању непокретности које 

јој се дају на коришћење и да податке из посебне 

евиденције на прописан начин доставља 

надлежном органу Града, који води јединствену 

евиденцију непокретности у јавној својини.   

  IV На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка и председник МЗ ће закључити уговор 

о давању на коришћење објеката ближе описаних 

тачком I, у року од шездесет дана од дана 

објављивања овог решења, којим ће ближе 

регулисати међусобна права и обавезе.  

  V Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

213. 

На основу чл. 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 

27/2018 – др. закон и 6/2020), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 

и 47/2018) и чл. 50. ст. 2. и чл. 54. ст. 1. т. 12. 

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

6/19),  
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Скупштина града Чачка на седници 

одржаној  28. априла 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ 

I 

 Разрешава се Марина Ђурић, представник 

локалне самоуправе, дужности члана Школског 

одбора Гимназије у Чачку. 

II 

Именује се Бојана Лазовић, за члана 

Школског одбора Гимназије у Чачку, као 

представник локалне самоуправе. 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

214. 

На основу члана 117. ст. 3. т. 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“ броj 88/2017, 27/2018 – др. закон, 

10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и члана 54. 

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

6/19),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној  28. априла 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ  

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ У ЧАЧКУ 

I 

 Зорану Бузуровићу, представнику локалне 

самоуправе, престала је дужност члана Школског 

одбора ОШ „Милица Павловић“  у Чачку, 20. 

априла  2021. године, због наступања смрти. 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

215. 

На основу чл. 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 

27/2018 – др. закон и 6/2020) и члана 54. Статута 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/19),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној  28. априла 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИЛИЦА 

ПАВЛОВИЋ“  У ЧАЧКУ 

I 

 Именује се Владимир Поповић,  пензионер 

из Чачка, за члана Школског одбора ОШ „Милица 

Павловић“ у Чачку, као представник локалне 

самоуправе.  

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-66/2021-I 

     28. април 2021. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК  

      Скупштине града Чачка 

     Игор Трифуновић, с.р. 

 

216. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

2. и  3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

априла  2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 
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града Чачка“ број 30/2020) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 71.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 103, за потребе Градске 

управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града 

Чачка, на име исплате накнаде трошкова 

погребних услуга запосленом због смрти  

члана уже породице.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 103  , економска 

класификација 414 – Социјална давања 

запосленима, Расход по наменама, 4143 – 

Отпремнине и помоћи, Функционална 

класификација 110, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског 

већа, Програм 2101 Политички систем 

локалне самоуправе,  Пројектна активност 

0002 Функционисање извршних органа.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-313/2021-II 

28. април 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

217. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

априла 2021. године, донео је 

 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 120.000,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 20.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

породици у току лечења  мал.  Небојше 

Марјановића из Доње Трепче. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на  апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0901 Социјална и дечија 

заштита, Програмска активност 0001 – 

Једнократне помоћи и други облици 

помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401- 316/2021-II 

28. април 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

218. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  
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Градоначелник града Чачка, дана 28. 

априла 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 120.000,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 20.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

породици  у току  лечења  мал.  Реље 

Јовановића из Чачка.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на  апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0901 Социјална и дечија 

заштита, Програмска активност 0001 – 

Једнократне помоћи и други облици 

помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401- 317/2021-II 

28. април 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

219. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

2. и  3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

априла 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 77.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 216, за потребе средње 

школе Гимназије у Чачку, за исплaту 

солидарне помоћи запосленом на име  

боловања дужег од три месеца у 

континуитету.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 216, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4144 

– Помоћ у медицинском лечењу 

запослених или чланова уже пореодице и 

друге помоћи запослених, Функционална 

класификација 920, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Програм 2003 Средње образовање и 

васпитање, Програмска активност 0001 

Функционисање средњих школа.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-315/2021-II 

28. април 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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