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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 ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ТРБУШАНИ - ЉУБИЋ“ У ЧАЧКУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани -

Љубић“ у Чачку („Службени лист града Чачка“ број 15/14). 

 

Члан 2. 

 

 Измене и допуне Плана генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку (у 

даљем тексту: Измене и допуне Плана генералне регулације) односе се на цео 

простор плана, укупно око 421.00 ha и обухватају делове КО Трбушани, КО Љубић и 

КО Чачак.  

Изменама и допунама Плана генералне регулације обухваћен је северозападни 

део подручја Генералног урбанистичког плана. Граница плана је одређена тако да у 

складу са законом буде обухваћено грађевинско подручје, али је због квалитетнијег 

решења инфраструктурних мрежа, пре свега саобраћаја, планом обухваћен и део  

пољопривредног и шумског земљишта унутар граница ГУП-а.  

У западном и северном делу плана граница се поклапа са границом Генералног 

урбанистичког плана, источну границу чини пут на к.п. бр. 2737 КО Љубић, на који 

се наставља Улица Хероја Ђуракића, а затим иде Улицом Славка Крупежа до 

подвожњака( поклапа се са делом трасе државног пута II А реда бр. 179 Љубић 

(Чачак) – Чибутковац (Краљево) ) и наставља Улицом Видосава Колаковића 

(пријеворски пут, односно део трасе државног пута IIб реда бр.335) што чини јужну 

границу плана.  

 Изменама и допунама Плана генералне регулације се приступа 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 евентуалног усвајања више иницијатива за измене 

појединих делова плана, чију основаност није целисходно појединачно оцењивати.  

  

...........Предмет Измена и допуна Плана генералне регулације је План генералне 

регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку, у целини. 

 

 



 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације 

представља Генерални урбанистички план града Чачка 2015. („Службени лист града 

Чачка“, број 25/2013).  

 Графички део урбанистичког плана израдиће се на овереном катастарско – 

топографском плану за делове КО Трбушани, КО Љубић и КО Чачак. 

 

 

Члан 4. 

 

 Измене и допуне Плана генералне регулације садржаће нарочито: границу 

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

претежну намену земљишта по зонама и целинама, регулационе и грађевинске 

линије, потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, 

коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру, мере заштите културно-историјских споменика и заштићених 

природних целина, зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са 

прописаном забраном изградње до његовог доношења, локације за које се обавезно 

израђује урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила уређења и 

правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено доношење плана 

детаљне регулације 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 претежне 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 Генералног урбанистичког плана града Чачка 

2015. кроз перманентну реконструкцију и изградњу; 

 - дефинисање саобраћајне мреже у односу на саобраћајно решење планирано 

Генералним урбанистичким планом града Чачка 2015. као дела укупне саобраћајне 

матрице града; 

 - рационалније коришћење грађевинског земљишта; 



 

 

 -.дефинисање карактеристичних урбанистичких зона, односно целина 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 Генералним урбанистичким планом 

града Чачка 2015 у оквиру захвата плана. 

 

 

Члан 7. 

 

 Рок за израду Измена и допуна Плана генералне регулације је 18 месеци од 

дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

 

Члан 8. 

 

 Измене и допуне Плана генералне регулације ће израдити Јавно предузеће за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак. 

 Средства за Измене и допуне Плана генералне 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 Измене и допуне Плана генералне регулације 

изради у свему према одредбама важећег закона и подзаконских аката. План мора да 

садржи све елементе утврђене чланом 26. 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 генералне 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).  

 

  
Члан 11. 

 

 Саставни део ове одлуке је решење о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације 

„Трбушани - Љубић“ у Чачку, број 350-19/2018-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 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
   

............Правни основ за доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне 

регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку („Службени лист града Чачка“ број 15/14) 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 израду Измена и допуна Плана генералне регулације 

представља Генерални урбанистички план града Чачка 2015. („Службени лист града 

Чачка“, број 25/2013). 

 Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 

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

изради измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку, 

због потребе исправке одступања катастарских подлога плана са фактичким стањем 

и дигиталним катастарским подлогама и више иницијатива за измене појединих 

делова плана, где није било целисходно вршити измену планског документа, на 

основу појединачних иницијатива за делове овог плана, већ ће објединити 

иницијативе и јединствено оценити њихову основаност приликом израде измена и 

допуна плана, а и зато што је својим програмом пословања за 2018. годину 

планирало средства за израду наведеног плана. 

 У поступку по иницијативи за доношење Измена и допуна Плана генералне 

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 

Службе за заштиту животне средине број 501-151/18-IV-2-01 од 24.05.2018.г. да није 

потребно израдити стратешку процену утицаја Измена и допуна Плана генералне 

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 Измена и допуна Плана генералне регулације 

„Трбушани - Љубић“ у Чачку, број 350-19/2018-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 генералне регулације и то: 

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

и зоне, претежна намену земљишта по зонама и целинама, регулационе и 

грађевинске линије, потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне 

намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру, мере заштите културно-историјских споменика и заштићених 

природних целина, зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са 

прописаном забраном изградње до његовог доношења, локације за које се обавезно 

израђује урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила уређења и 



[paBuJra rpalerra fro qenraHaMa Lt 3oHaMa sa roje nuje npe4nraleno AoHoIrIeEe [JIaHa

AeTaJBHe pery.naqraje L{ Apyle eJIeMeHTe suavajne 3a cllpoBoleme rIJIaHa' 
-

O4nyxa o rapua*yplauucrrtqKol tIJIaHa, y cKJIaAy ca qJIaHoM 46 cras 3' 3aroua o

rrJraHr4parly I4I43IpaA*r, o6lur6yje ce y ,,Clyx6eHoM nl4cTy rpaqaHaqKa"'

cacraeHr,r Aeo o4nyxe je rpasr4qKll rpl4Ka3 rpaHI4IIe 14 O6yxnara IIJIaHCKO|

no4pyuja, Kao I4 pelre6e fpa4cr<e yrpaBe 3a yp6aqur3aM rpaAa I{aqra o HeIIpI4cTyIIarby

.rpur.-*oj npouiutt yrw\aia Ha xr4BorHy cpeAVHy IzIsN,IeHa I4 AoryHa Illana reHepiLIIHe

peryrarrerje ,,Tp6y-ui^ - iby6vh" y r{aury, 6poj 350-19/2018-IV-2-01 oa 25'05'2018'

roAI4He.
ys naqpr O4nyre ilpuJralre ce Mr4rrrJbeme Kouucuje sa rIJIaHoBe rpaAa r{auxa 6poj

06-111/18-IV-i-01 oA 04. jyna 2018. roAI,IHe, Kao w pe,,,erbe fpa4cre yrpaBe 3a

yp6agu3aM rpaAa l{aqra o HeIIpI4cTyIIaBy crpareruroj rpoUeHI4 y:ruqaja Ha xI4BoTHy

.p.Arry I4sNIeHa I4 AoryHa lllana reuepaJlHe perynaqraje ,,Tp6ymaHV - Iby6uh" y llaury,

6poj 3 50- I 9/20 1 8-IV -2-01 ot 25 .05 .20 I 8. rornue'

paBHrrK



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, 19/2016 и 22/17), 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

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРБУШАНИ - ЉУБИЋ” У ЧАЧКУ

1. НЕ  ПРИСТУПА  СЕ стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину
Измена и допуна Плана генералне регулације “Трбушани - Љубић” у Чачку.

2. Ово решење објављује се у Службеном листу града Чачка

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о изради Измена и допуна Плана генералне регулације "Трбушани -
Љубић” у Чачку приступиће се изради Измена и допуна Плана генералне регулације
"Трбушани - Љубић” у Чачку.

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

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

У  поступку  одлучивања  о  изради  стратешке  процене  утицаја  на  животну
средину Измена и допуна Плана генералне регулације "Трбушани - Љубић” у Чачку,
прибављено  је  мишљење  Групе  за  заштиту  животне  средине  Градске  управе  за
урбанизам  Града  Чачка  број 501-151/18-IV-2-01  од  24.05.2018. године  у  коме  је
изражен став да за израду Измена и допуна Плана генералне регулације "Трбушани -
Љубић” у Чачку, 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



rrpr4cryrrltrttv3paryu Llsneruraja o crparerxroj npoqenz yrraqaja Ha xLIBorHy cpeAI4Hy.

Ona Ynpana je raurajyhu y BraAy rrnaHrrpaHe HaMeHe, qI4ILeHI4uy Aa je ypa\eaa
crpareruKa rrpoueHa yrrzqaja Br{rrer xujepapxrajcKor H[Boa 3a IIeJry repuroprajy tpalla, Aa

rrpelMerHr4M rJraHoM Hrrcy rrJraHr{paHu 6yayhn pasnojuu npojerru ogpefeuu rporrcrlMa
rcojurvra ce ypelyje rporlena yruqaja Ha )r(rrBorHy cpeArlHy, yrBpArlJta il rpeAMerHrl
nJraH rre rroAJrelr(e o6anesr r3paAe crparerrrKe rrpoqeHe yruqaja y cMI4cJIy olpe.q6e rIJIaHa

5. crae 1. 3arona o crparerrmoj npoqeuu yruqaja Ha xI4BorHy cpeAlru), (>C:r. rnacnrax PC<<,

6poj 135/04 u 88/10 ), a:aa ocHoBy rrperxoAHo upu6aereHor Ml4llrrbema lpyue 3a 3alxrt4Ty

xraBorHe cpeAr4He oee Yupare, 6poj 501-151/18-IV-2-01 oa 24.05.2018. ro4raue, Kao opraua

Ha.qJlexHor 3a fIocJIoBe 3aIrITIrTe xr{BoTHe cpeII4He.

PEIIIEHO Y IPAACKOJ YTIPABI,I 3A YPBAHLI3AM
EPOJEM: 350-19/18-Iv-2-01 AAHA 25.0s.2018. TOAI4HE.

IIAIIKA, ilOArPAAA

HATIE4IHI4
Becna ffirp^n
f,a /rfutu4



PENYEJII4KA CPEI{JA
|PAICKA yrrPABA 3A yPEAHI43AM
|PAIA IIAIIKA
Epoj : 06-1 1 1/1 8-IV-2-01
04. jyu 2018. roAr4He
I{AIIAK

Korvrlrcuja 3a rrJraHoBe roje gonoclr Cmynrurrrua rpaAa Yaurca, na
ceAHrrrIE o4pxanoj Aalail 04. jyna 2018. roArrHe, Ha ocHoBy ruraHa 52. 3arcoHa o

rlJlaHrrparby r{ rr3rpaArLu (,,Cr. rrracHr4K PC", 6poj 72109, 81/09 - I4cnp. 64110 -
oArryKa yC,24lll, l2lll2, 42113 - oArryKa yC, 50/13 - oArryKa yC, 98/13 - oAnyKa
yC,l32l14 u l45ll4) pasnarpa"rra je rpeAJror Og.iryrce o rr3paAr{ Ilsneua rr AonyHa
fhana reHepaJrHe peryJrarluje ,rTp6yruann - Jby6nh" y Ya.rrcy u je4nornacHo

AoHeJra creAehn:

3AKJbYTIAK

Aaje ce rro3rrrlrBHo MlrrrrJberbe Ha rrpeAJror Ogryre o rr3paArr
llsuena v lonyHa ["uana reHepaJrHe pery.naquje ,rTp6yruanu - Jby6uh" y
rlaury.

IPEACEAHT4K KO E,

lyman Byronu



ЛЕГЕНДА :


