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  На основу члана 35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и 

члана 63 став 1. тачка 5) Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), Скупштина града Чачка на седници одржаној дана 

_________ 2018. године, донела је 
 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„КУЛИНОВАЧКО ПОЉЕ“ 

 
 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације „Кулиновачко - поље” (у даљем 

тексту: План детаљне регулације). 

 

 

Члан 2. 

 

 Планом детаљне регулације обухваћен је део КО Чачак, односно простор 

између улица  Булевар ослободилаца Чачка, Николе Тесле, Раденка Јањића, улице бр. 

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

Пожега. 

 Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана до израде 

нацрта плана. 

 

 Површина плана детаљне регулације износи око 37,00 hа.   

 

  

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације представљју Измене и 

допуне Плана генералне регулације „Индустријска зона комплекси болнице и 

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

 Изменама и допунама плана генералне регулације „Индустријска зона, 

комплекси болнице и касарне“ у Чачку предметно подручје је опредељено за следеће 

намене: 

 - становање средње густине од 50-150 ст/ха 

 - привреду 

 - пословање 

 - центар месне заједнице. 

 

 Становање - срeдња густина насељености 50 - 150 ст/ха 

 У зонама становања планирано је: погушћавање на постојећим парцелама, 

кроз могућност организовања два стана-домаћинстава у склопу једног објекта, али не 

више од три стана, повећање спратности до П+2 (три етаже у могућим 
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комбинацијама), могућност изградње пословног простора у оквиру стамбеног 

објекта, али не више од 30% површине. Уколико се ради о пословању које има 

карактер услужног занатства  онда је та површина ограничена на 15%. Могућа је 

изградња и  другог стамбеног или пословног објекта на истој парцели. 

 Планирана густина у зони, може по блоковима бити већа или мања од задате, 

под условом да се не ремети просечна густина целе зоне. 
 

 Центар  месне заједнице 

 

 У центрима МЗ планирани су капацитети терцијарних и квартарних 

делатности без становања. Ова категорија центра планирана је са следећом 

структуром: 

 -   култура и здравство    

 -   администрација и управа 

 -   спорт и рекреација        

 Однос изграђених, саобраћајних и зелених површина 40:15:45. 

 Здравствене станице са амбулантама и апотекама развијаће се у центрима 

месних заједница, у складу са бројем становника у МЗ, према нормативима: 

 - гравитационо подручје месне заједнице 

 - површина објекта - 0,04-0,05 м2/становнику 

 - површина земљишта -0,2-0,3 м2/становнику 

 - здравствена станица и апотека у једном објекту. 

 Становници који би гравитирали овом центру су становници дела МЗ Свети 

Сава. 

 

 Пословање 

 У зонама пословања  планирано је формирање пословних комплекса различите 

намене: трговина на велико и мало, тржни центри, магацински и складишни 

простори, стоваришта грађевинског материјала и огрева, услуге и сл.    
 

 Привреда (пословање и  индустрија) 

        

 Дугорочни развој привредних зона представља заокруживање и 

реконструкцију постојећих зона као и формирање нових  привредних капацитета. У 

структури делатности индустрије предност треба дати делатностима које користе 

предности амбијента и подручја у којем настају (природне ресурсе, физиономију 

земљишта и сл.), које користе чисте технологије, које чувају околину и здравље 

људи. 

 Поред основних намена дефинисаних ПГР при изради плана детаљне 

регулације на овом подручју предвидети комплекс дечије заштите (дечијег вртића). 

 

 Графички део Плана детаљне регулације израдиће се на овереном катастарско 

– топографском плану за деo КО Чачак. 

 

 

Члан 4. 

 

 План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват 

грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, детаљну намену 
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земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 

елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних 

површина (нивелациони план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и 

другу инфраструктуру, мере заштите културно – историјских споменика и 

заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички 

пројекат, односно расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по 

целинама и зонама и друге елементе значајне за спровођење плана.  

 Принципи планирања дефинишу се кроз: 

 -.примену и поштовање законске регулативе и правила струке у поступку 

планирања; 

 - заштита јавног интереса; 

 - заштита и унапређење животне средине; 

 - дефинисање намене површина и правила уређења и грађења у обухвату за све 

планиране садржаје; 

 - дефинисање могућности и начина саобраћајног повезивања; 

 -.дефинисање свих потребних елемената за спровођење плана и реализацију 

планираних садржаја; 

 -.стварање услова за изградњу инфраструктуре и даље адекватно техничко и 

комунално опремање локација. 

 

 

Члан 5. 

 

 Основни циљеви за уређење и изградњу предметног подручја су следећи: 

 -.усклађивање са смерницама које дају Измене и допуне Плана генералне 

регулације „Индустријска зона комплекси болнице и касарне“ у Чачку („Службени 

лист града Чачка“, 14/14 и 25/17); 

 - рационалније коришћење грађевинског земљишта; 

 -.дефинисање детаљне намене земљишта са планирањем нове изградње; 

 -.дефинисање јавног интереса кроз разграничење површина јавне и остале 

намене; 

 - квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром; 

 - озелењавање јавних простора;  

 - усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита 

уз примену услова и критеријума за заштиту животне средине. 

 

  

Члан 6. 

 

            Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског 

подручја односи се на две основне намене – земљиште за површине и објекте јавне 

намене и земљиште за остале намене у складу са Изменама и допунама Плана 

генералне регулације „Индустријска зона комплекси болнице и касарне“ у Чачку 

(„Службени лист града Чачка“, 14/14 и 25/17) у оквиру обухвата плана. 
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Члан 7. 

 

 Рок за израду Плана детаљне регулације је 12 месеци од дана ступања на снагу 

ове Одлуке. 

 Прописује се забрана градње нових објеката до усвајања плана, односно 

најдуже 12 месеци од дана доношења одлуке о изради ПДР (у складу са члан 27. став 

6. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 

132/14 и 145/14). 

 

 

Члан 8. 

 

 План детаљне регулације ће израдити Јавно предузеће за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак. 

 Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се кроз редовне 

активности предвиђене програмом пословања Јавног предузећа за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак. 

 

 

Члан 9. 

 

 Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у просторијама Градске управе за 

урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника 

стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, 

www.cacak.org.rs. Подаци о раном јавном увиду и јавном увиду огласиће се у 

средствима јавног информисања.  

 

 

Члан 10. 

 

 Обрађивач плана дужан је да План детаљне регулације изради у свему према 

одредбама важећег закона и подзаконских аката. План мора да садржи све елементе 

утврђене чланом 28. и 29. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 

72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 

одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14).  

 Графички део плана детаљне регулације мора бити израђен у дигиталном 

облику (dwg формату) у свему у складу са чланом 28. и 29. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. 

гласник РС“, број 64/2015) и у складу са чланом 13. и 17. Правилника о садржини и 

начину вођења и одржавања Централног региста планских докумената, 

информационог система о стању у простору и локалног информационог система и 

дигиталном формату достављања планских докумената („Сл. гласник РС“, број 

33/2015).  
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Члан 11. 

 

 Саставни део ове одлуке је решење о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Кулиновачко - поље”, број 

350-20/2018-IV-2-01 од 25.05.2018. године, које је у складу са чланом 9 став 1. Закона 

о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 

88/2010) донела Градска управа за урбанизам града Чачка и које се објављује у 

„Службеном листу града Чачка“.  

 

 

Члан 12. 

 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број:_________________ 

Датум:______________ 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Скупштине града Чачка 

 Игор Трифуновић 
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О б р а з л о ж е њ е 

   

............Правни основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације 

„Кулиновачко поље” је члан 35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 

145/14). Чланом 35 став 7. Закона о планирању и изградњи прописано је да 

урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а чланом 46 

став 1. истог закона да одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан 

за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за 

стручну контролу, односно комисије за планове. 

 Плански основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације 

„Кулиновачко - поље” су Измене и допуне Плана генералне регулације 

„Индустријска зона комплекси болнице и касарне“ у Чачку („Службени лист града 

Чачка“, 14/14 и 25/17). 

 Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац“ Чачак је покренуло иницијативу за доношење Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације „Кулиновачко - поље“, јер је својим програмом 

пословања за 2018. годину планирало између осталих и израду Плана детаљне 

регулације „Кулиновачко поље“. 

 У поступку за доношење Плана детаљне регулације прибављено је позитивно 

мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-111/18-IV-2-01 од 04. јуна 2018. 

године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне средине број 

501-152/18-IV-2-01 од 24.05.2018.г. да је није потребно израдити стратешку процену 

утицаја Плана детаљне регулације на животну средину. На основу овог мишљења, 

Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о неприступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 

„Кулиновачко поље”, број 350-20/2018-IV-2-01 од 25.05.2018. године, све на основу 

одредби члана 46. став 8. Закона о планирању и изградњи и члана 9 став 1. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 

88/2010). 

 Одлуком је прописана обавезна садржина Плана детаљне регулације и то: 

граница плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине 

и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, 

нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), попис парцела и 

опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за 

саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно 

- историјских споменика и заштићених природних целина, локације за које се 

обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила 

уређења и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе значајне за 

спровођење плана.  

 Одлука о изради урбанистичког плана, у складу са чланом  46 став 3. Закона о 

планирању и изградњи, објављује се у „Службеном листу града Чачка“.   

 Саставни део Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског 

подручја, као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о неприступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 

„Кулиновачко поље”, број  350-20/2018-IV-2-01 од 25.05.2018. године.           



Y: Haqpr O4nyre rpr4Jraxe ce MrrrrrJberre Kourzcwje za IIJIaHoBe rpaAa rlaura 6poj
06-ll1/18-IV-2-01 or 04. jyrua 2018. roAr4He, Kao v pemerbe fpa4cre yrpaBe 3a

yp6aurasavr rpagLa r{a.ma o Herrprcryrramy crparerrrKoj npoqenu ywrpja Ha xI,IBorHy
cpeAr4Hy lllaua AeriurHe perynaurje ,,KyrraHoBarlKo roJbe", 6poj 350-2012018-IV-2-01 oa
25.05.2018. roArane.

rrpaBHr.rK



На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (»Сл.гласник РС«, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању
и изградњи  („Сл. гласник РС”,  број  72/09,  81/09 -  испр.  64/10 -  одлука УС,  24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и
члана 18. Одлуке о градским управама (“Сл. лист града Чачка”, број 8/2008, 21/2009,
11/2015 и 19/2016), Градска управа за урбанизам, града Чачка, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “КУЛИНОВАЧКО ПОЉЕ”

1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени утицаја на животну Плана детаљне
регулације  “Кулиновачко поље”.

2. Ово решење објављује се у Службеном листу града Чачка

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о изради Плана детаљне регулације "Кулиновачко поље” приступиће
се изради Плана детаљне регулације "Кулиновачко поље”.

Чланом 5.  став 1.  Закона о стратешкој  процени утицаја на животну средину
(»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања или
коришћења  земљишта,  пољопривреде,  шумарства,  рибарства,  ловства,  енергетике,
индустрије,  саобраћаја,  управљања отпадом,  управљање водама,  телекомуникација,
туризма, очување природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља
оквир  за  одобравање будућих развојних  пројеката  одређених прописима којима  се
одређује процена утицаја на животну средину.

Ставом 2. истог члана прописано је да за планове и програме из става 1. овог
члана  којима  је  предвиђено  коришћење  мањих  површина  на  локалном  нивоу,
одлуку  о  стратешкој  процени  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана  и
програма  ако  према  критеријумима  прописаним  овим  законом,  утврди  да
постоји могућност значајних утицаја на животну средину.

У  поступку  одлучивања  о  изради  стратешке  процене  утицаја  на  животну
средину  Плана  детаљне  регулације  "Кулиновачко  поље”,  прибављено је  мишљење
Групе за заштиту животне средине Градске управе за урбанизам Града Чачка број 501-
152/18-IV-2-01  од  24.05.2018. године  у  коме  је  изражен  став  да  за  израду  Плана
детаљне  регулације  "Кулиновачко  поље”,  на  основу  члана  9.  став  1.  Закона  о
стратешкој  процени утицаја  на  животну средину (»Сл.  гласник РС« број  135/04 и
88/10 ) и Упутства за спровођење Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину, издатог од Министарства науке и заштите животне средине РС, Управа за
заштиту животне средине у Београду 2007. године, није неопходно приступити изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину.



Ora Yupana je vwajyhw y Br4Ay rrJraHrrpaHe HaMeHe, qr4lbeHr4uy Aa je ypalena
crparellrKa rlporleHa yruqaja Br4rrrer xrajepapxnjcKor HrrBoa 3a rleJry repuropujy rpa1La, Ea
rpeAMerHI4M rrJrauoM Hrrcy nJraHr.rpaHu 6yayhn pa:nojHlr npojercru o4pefenu rporrcrrMa
rcojunra ce ypelyje nporleHa yruqaja Ha )r(rrBorHy cpeAr{Hy, yrBpArrila ila rpeAMerHr.r
rIJraH He rloAJrer(e o6anesz rr3page crparerxrce npoueHe yruqaja y cMr4cJry olpel6e rrraHa

5. cras 1. 3arona o crparerrmoj upoqenu yrwqaja Ha xr4BorHy cpeAr4Hy (>Cr. rnacnur PC<<,

6poj 135/04 ra 88/10 ), aua ocHoBy rperxoAHo upu6anmeHor Mr4rrrrberra lpyue 3a 3arxrr,rry
xI4BorHe cpeAVHe one Yupaee 6poj 501-t52ll8-Iv-2-01 ot 24.05.2018. roruaue, Kao opraua
HaAnexHoI 3 a flo cJr oBe 3 arrrTr,rTe xr4BoTHe cp eAr4He.

PEIIIEHO y IPAACKOJ yfIPABI4 3A yPBAHI,I3AM.|PMA TIATIKA, IIOA
EPOJEM t 350 -20 I 18-IV-2-0 1 AAHA 2 5.05. 20 1 8. IOAIIHE.

. rrpaBHHK



PEIIYEJII,IKA CPEI4JA
|PAACKA yIIPABA 3A yPEAHI43AM
|PAAA r{Ar{KA
Epoj : 06- I I 1/1 8-IV-2-01
04. jyH 2018. roAr4He
qAIIAK

Korvrucuja 3a rrJraHoBe roje 4onocu CrcyumrrrHa rpaAa rlavrca, na
ceAHrrur o4pxanoj g,alaa 04. jyHa 2018. roArrHe, Ha ocHoBy ruraHa 52. 3arcoua o

rrJraHrrparby rr rr3rpaArlr{ (,,Cr. rJracHr4K PC", 6poj 12109,'81/09 - I4clrp. 64110 -
oArryKa yC,24lll, l2Lll2, 42113 - oArryKa yC, 50/13 - orrryKa yC, 98/13 - oAJIyKa
yC, l32ll4 u l45ll4) pa:naarpaaa je rpeArror Ogryrce o rr3paArr Il.nana AeraJbHe
peryJrarl[je ,Ky.nuHoBarrKo rroJbe" u jegnorracHo AoHeJra c.ueAehn:

3AKJbYIIAK

Aaje ce no3r{TrrBrro MrrrrrJberbe Ha npeAJror O4.nyrce o H3paArI

Il.naua AeraJbHe perynaqnje rrKyruuoBaqKo roJbe".

TIPEACEAHI,IK KOM E,

{yurau By.nongh, )K.apx.




