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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, 145/14, 

83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) и члана 54 став 1. тачка 5) Статута града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“ број 6/19), Скупштина града Чачка на седници 

одржаној дана _________ 2019. године, донела је 
 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ГРОБЉЕ У ДОЊОЈ ТРЕПЧИ 

 
 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за гробље у Доњој Трепчи (у 

даљем тексту: План детаљне регулације). 

 

 

Члан 2. 

 

 Планом детаљне регулације обухваћен је део КО Доња Трепча. Граница Плана 

детаљне регулације се пружа од кп. бр. 2846 идући северном границом кп. бр. 1621/2, 

1631, 1635/1, наставља западном границом кп. бр. 1635/1, 2846 ка југу до кп. бр. 

1637/2, затим даље иде ка северу источном границом кп. бр. 1637/2, јужном 

границом кп. бр. 1637/1, 1641/1, па источном границом кп. бр. 1641/1 и 1637/1, 1636 

до почетне тачке. 

 

 Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана приликом 

припреме и стручне контроле нацрта плана. 

 

 Површина плана детаљне регулације износи око 4,00 hа.   

 

 Изради Плана детаљне регулације се приступа ради уређења постојећег 

гробља са планираним проширењем у Доњој Трепчи.  

 

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни 

плана града Чачка („Службени лист града Чачка“, 17/2010). 

 Просторним планом града Чачка планирано је уређење, одржавање и 

проширење постојећих гробаља, као и формирање нових локација за гробље на 

руралном подручју уз обавезну израду одговарајуће урбанистичке документације - 

плана детаљне регулације за уређење гробља. Планом је предвиђено опремање 

гробља неопходним садржајима и пратећом комуналном инфраструктуром. 
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 Графички део Плана детаљне регулације израдиће се на овереном катастарско 

– топографском плану за деo КО Доња Трепча. 

 

 

Члан 4. 

 

 План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват 

грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, детаљну намену 

земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 

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

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

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

другу инфраструктуру, мере заштите културно – историјских споменика и 

заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички 

пројекат, 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 даје Просторни план града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“, број 17/2010); 

 - уређење постојећег сеоског гробља са планираним проширењем; 

 - обезбеђивање неопходних садржаја за гробље; 

 - дефинисање саобраћајне мреже; 

 - рационалније коришћење грађевинског земљишта;  

 -.дефинисање јавног интереса кроз разграничење простора јавне и остале 

намене; 

 - квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром и 

 - усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита. 

 

  

Члан 6. 

 

     Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског 

подручја односи се на две основне намене – земљиште за површине и објекте јавне 
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намене и земљиште за остале намене у складу са Просторним планом града Чачка у 

оквиру обухвата плана. 

 

 

Члан 7. 

 

 Рок за израду Плана детаљне регулације је 18 месеци од дана ступања на снагу 

ове Одлуке. 

 

 

Члан 8. 

 

 Средства за израду Плана обезбеђује Град Чачак.  

 

 Носилац израде Плана је Град Чачак, Градска управа за урбанизам.  

 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће 

поступак јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације. 

 

 

Члан 9. 

 

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

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

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

www.cacak.org.rs. Подаци о раном јавном 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон).  

 Графички део плана детаљне регулације мора бити израђен у дигиталном 

облику (dwg формату) у свему у складу са чланом 29. 30. и 31. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, број 32/2019) и у складу са чланом 13. и 17. 

Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног 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 за гробље у Доњој Трепчи, 

број 350-3/2019-IV-2-01 од 04.07.2019. 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. 

 

 План ће се израдити се у два (2) истоветна примерка (у штамапаном и 

дигиталном облику).  

 

 

Члан 13. 

 

 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 за 

гробље у Доњој Трепчи 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, 

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон). 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. 

           Руководство града Чачка је покренуло иницијативу за доношење Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације за гробље у Доњој Трепчи, јер је то неоходно за 

нормално функционисање насеља Доња Трепча и решавање проблема сахрањивања 

на том подручју. 

 Плански основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 

гробље у Доњој Трепчи је Просторни план града Чачка (Сл. лист града Чачка, број 

17/2010). 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће 

поступак јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације. 

 У поступку за доношење Плана детаљне регулације прибављено је позитивно 

мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-100/19-IV-2-01 од 08.07.2019. 

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

501-162/19-IV-2-01 од 04.07.2019.г. да 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 за 

гробље у Доњој Трепчи, број 350-3/2019-IV-2-01 од 04.07.2019. године, све на основу 

одредби члана 46. став 3. 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“ и у 

Централном регистру планских докумената. 

 Саставни део Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског 

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



crparelxroj npoIIeHI4 yrw\aja Ha xl,rBorHy cpeAr4Hy llnasa AeraJbHe perynaqraje ea
rpo6ne y lorroj Tpeuuu, 6poj 350-312019-IY-2-01 ot04.07.2019. rolune.

Ys naqpr O4nyr<e rpl4Jlaxe ce MrlrrrJreme Kouzcwje sa rrJraHoBe rpaAa rlaulca 6poj
06-100/19-IV-2-01 oa 08.07.2019. roauHe, Kao 14 peruerre fpa4crce yrpaBe sa yp6anrasaln
tpaAa r{aqra o Herlpl4cryrarby crparerrrroj upoqeHru yrvrqaja Ha xr4BorHy cpeArrHy Ilnana
AerilrHe perynarluje 3a rpo6re y lomoj Tpeuura, 6poj 350-312019-IY-2-01 oa
04.07.2019. roAilHe.

(t,
1--

ABEo
rpaBHHK
{}"*l' ,



Ha ocuoey qJIaHa 9. crae 3. 3axona o crparerrrxoj npoqetr yrvilJaJa Ha xrBorHy
cpeAI4Hy (>Cn.rnacHnr PC<<, 6poj 135/04 u 88/10), a y Be3r4 ruraHa 46. 3ar<ona o nrraHr{pamy
r.r rl3rpaArLz (,,C.rr. rrracHzKPC", 6poj 72109,81/09 - rrcrp. 64110 - oArryKa yC,24lll,l2ll12,
42113 - oArIyKa yC, 50/13 - oAJryKa yC, 98113 - oArryra yC, l32l14 145114,83/18, 3ll19 w

37119-ap.zarou) v qraHa 18. O4nyre o lpaAcKrrM ynpaBaMa ("C.n. nr4cr rpaAa tlavra",6poj
8/2008, 2112009, lll20l5, 1912016 w 22117), lpa4cr<a ynpaBa za yp6aruvrsaM, rpaAa rlaura,

AOHOCT,T

PEIIIBIbE

o HEfrpr{cTyfrArby cTpATErrrKoJ rrporlEHr4
yTI4TIAJA HA XT4BOTHy CPEAr,rHy frJrAHA AETAJbHE pEfynAIIr,rJE

3A IPOEJbB y AOIbOJ TPEIITII4

1. HE IPI4CTyIIA CE crparerur<oj rpoIIeHI4 yrril\aJa Ha xr{BorHy ll"rrana AeriubHe
perynaqraje sa rpo6re y flomoj Tpeuvr,r.

2. Oso perueme o6janmyje ce y Cnyx6enona Jrr4cry rpa1ar{aqra

O6pa3Jro?Kerbe

O4nyxom o v3pal.vr fl.rrana AerzurHe perynaquje sa rpo6re y florroj Tpenuu
npucrynwhe ce rr3paAr,r lllaua AeraJEHe perynaqraje sa rpo6re y lorroj Tpenuw.

9;ranou 5. cras 1. 3arona o crparerur<oj npoqeuwytur\Ea Ha xr4Boruy cpeAr{Hy (>Cir.
rrIacHI4K PC<, 6poj 135104 n 88/10) ilporrr4caHo je 4a ce crparerrrKa rpoqeHa Bprrrr4 3a
rIJIaHoBe, nporpaMe 14 ocHoBe y o6;racru npocropHor ra yp6aHrrcrr4qKor rrnaHrrparua vtrvr
xopnruhema 3eMJbrrllrra, rloJrolpr4BpeAe, rrryMapcrBa, pwlapcrBa, JroBcrBa, eHeprerr4xe,
Iau4yc:rpuje, cao6pahEa, yrrpaBJbatba orrraAoM, ylpaBJbarLe BoAaMa, TeneKoMynvrraguja,
TypI43Ma, oqyBarbe [pI4poIHI4x craHr4rrrra v 4prBr:tc Snope z $ayne, r<ojranla ce ycnocraBJba
oKBI4p sa o4o6paBarbe 6y4yhux pa:rojnux upojercara ogpelennx rponvcr4Ma rojuura ce
oapelyje rporleHa yruryaja Ha xr,rBorHy cpeArtry.

Craeola 2. vctor qraHa rrporrracaHo je 4a 3a rrJraHoBe r{ [porpaMe r43 craBa l. osor
qraHa xojzua je upegru[eno rcopuurherre Marbr{x rroBprrrlrHa Ha JroKaJrHoM HrrBoy,
oAJIyrV o crparelurcoj [poueHlr AoHocr{ opraH HaAJre}r(aH 3a rrprrflpeMy rrJraHa u
rporpaMa aKo rlpeMa tcpurepujyMrrMa nporrcaHrrM oBrrM 3aKoHoM, yrBpArr 4a uocrojn
ruoryhnocr sHauajnux yruqaja Ha ,rflrBorHy cpelr.rHy.

Y uocryur<y oAryquBarba o l43paArr crparerrrKe rporleHe yrzqaja Ha xr4BorHy cpeAr4Hy
lllasa .qeraJsHe peryraqnje sa rpo6re y lorroj Tpervu, rpz6anreHo je Mr4rrrJreme lpyne
3a 3aIrIrI4Ty xtrBorHe cpeAr4He lpa4cre yrpaBe zayp6auwsau lpa4a rla.rKa 6poj 501-162119-
IV-2-01 ox 04.07.2019. roAI4He y KoMe je uspaxeH craB La 3a il?pa1y lllana AeriurHe
perynaqraje sa rpo6re y flomoj Tpenvu, Ha ocHoBy qJraHa 9. crae 1. 3axoua o crparerur<oj
rpoIIeHIa yrwtajaHa xr{BorHy cperrrHy (>C:r. uracHr4K PC< 6poj 135104 u 88/10 ) z Yuyrcrna
3a crlpoBoferre 3arona o crparerrrxoj upoqenr yrLUJaJa Ha xr4BorHy cpeAr4Hy, r43Aaror oI
MI,rHIacrapcrBa Hayre r{ 3arrrrr4Te xr4BorHe cpeAr4He PC, Yupana 3a 3arrrrr4Ty xrrBorHe
cpeAI{He y Beorpa4y 2007. roAr4He, uzje 'neonxoAHo npucrynr4Trt v3pa1Lrl Zsnemraja o



cTpaTerrrKoj rporleHr4 y'tr4r\aja Ha xraBoTHy cpeAr4Hy.

Ora Ynpana je wajyhn y Br{Ay rrnaHr.rpaHe HaMeHe, qplrf,eHuuy Aa je ypalena
crparerxKa rporleHa yrwlqa Brrrrer xujepapxujcKor Hr,rBoa 3a rleJry :repuropzjy tpaila, Ea
rrpeAMerHr{M rrJraHoM Hrrcy rrJraHupaHn 6yayhu pasnojnu npojercrH ogpefeHn rlponucrlMa
rcoju*ra ce ypefyje upo'qena yruqaja Ha ?KrrBorHy cpeArrHy, yrBpArlrra Aa rIpeAMerHI{
rrJraH He [oAJrer(e o6anesu rr3paAe crparerrrKe rrporleHe yruqaja y cMI4cJIy oapea6e qJraHa

5. crae 1. 3arosa o crparerucoj uporlenu yruqaja Ha xr4BorHy cpeAr,rHy (>Cn. nracurar PC<<,

6poj 135/04 vr 88/10 ), a na ocHoBy rrperxoAHo rpu6ann eHor Ml4rurbema lpyue 3a 3alrrrl4Ty

xr4BorHe cpeAr4He one Yupare 6poj 501-l62ll9-IY-2-01 ot04.07.2019. roruaHe, Kao opraHa
HaAJrexHof 3a frocJroBe 3aIIrTrrTe xI4BorHe cpeAI4He.

PEIIIEHO Y IPAtrCKOJ YIIPABI4 3A YPEAHII3AM TPMA IIAIIKA, IIOA
FPOJEM : 350-3/1 9-IV-2-0 I AAHA 0 4.07 .2019. |OAI,IHE.

HAqEJIHI{K YIIP,
rrpaBHrrK



PEIIYEJII{KA CPEI,IJA
|PAACKA ytrPABA 3A yPBAHT43AM
IPAAA TIAI{KA

Epoj : 06- 1 00/19-IV-2-0 I
08. jyr 2019. rorr4He
TIAI{AK

Korvrucuja 3a rlJraHone roje AoHocrr CrcyuurruHa rpaAa rlaurca, na
ceAHrIIIu ogpxtauoj Aalaa 8. jy.na 2019. roArrHe, Ha ocHoBy qJraHa 52. 3arcoua o
rrJraHrrpaby rr rr3rpaArLr (,,C1. rJracHr4r PC", 6poj 12109, 8l/09 - ucrrp. 64110 -
oArryKa yC,24lll, l2lll2, 42113 - oArryKa yC, 50/13 - oAJryKa yC, 98/13 - oAnyrayc, l32ll4, l45ll4, 83/18, 3lll9 u 37119 -Ap. 3aKoH) pa:vrarpaJra je npe4.rror
og.nyrce o r{spaAu fl.nana Aerarr,He peryraquje ra rpo6Jbe y {omoj Tpenuu u
j e4nor,rracHo AoHeJra c"ue4ehu :

3AKJbYIIAK

,{aje ce no3lrrrlBHo MlrrlrJberbe Ha npeAJror O4.nyrce o u3paArr flnana
AeraJbHe perylaquje :a rpo6.re y {orroj Tpeuun.

E,
px.

TIPEACEAHI,IK KOMI4C
lyurau Bystosu$, g
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Град Чачак

Република Србија

Град Чачак

Град Чачак

1636

Урошевић Милијана

Шојић Милева

Шојић Милева

Урошевић Горан

Воћар Београд погон Хидропродукт

Република Србија

Неговановић Биљана

Неговановић Биљана
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И ОРТОФОТО СНИМАК

СА ПРИКАЗОМ ГРАНИЦЕ ПЛАНА

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА

Обухваћене су целе катастарске пацеле

1621/2, 1621/3, 1621/7, 1631, 1635/1, 1637/1,

1637/2 и 1641/1, као и делови катастарских

парцела 1636 и 2846, све у катастарској

општини Доња Трепча.


