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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 _________ 2020. 

године, донела је 

 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 ЗА СКИ – СТАЗУ У РИЂАГАМА 

 
 

 
Члан 1. 

 

 Приступа се изради Планa детаљне регулације за ски – стазу у Риђагама (у даљем 

тексту: План детаљне регулације). 

 

 

Члан 2. 

 

 Планом детаљне регулације обухваћен је део КО Риђаге. Граница Плана детаљне 

регулације се пружа од најсеверније тачке кп. бр. 861 идући ка југу до кп. бр. 862 и даље 

западном границом кп. бр. 862, 950/1, 955/1, 957/3, 957/1, југозападном границом кп. бр. 

958, затим јужном и источном границом кп. бр. 959, источном границом кп. бр. 960, 954/1, 

954/2, 950/1 и североисточном границом кп. бр. 861 до почетне тачке. 

 Изради Плана детаљне регулације се приступа по иницијативи Градоначелника и 

Градског руководства Града Чачка. 

 Подручје које трба обрадити планом обухвата катастарске парцеле 861, 862, 950/1, 

954/1, 954/2, 955/1, 957/1, 957/3, 958, 959 и 960 све у КО Риђаге. 

  

 Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана приликом 

припреме и стручне контроле нацрта плана. 

 

 Површина плана детаљне регулације износи око 8,82 hа.   

 

  

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни план 

града Чачка (Сл. лист града Чачка, број 17/2010). Простор у оквиру кога се планира 

изградња ски – стазе у Риђагама се налази на обронцима планине Јелице. Планина Јелица 

представља природну границу између Драгачева и чачанске котлине. Просторним планом 

града Чачка планина Јелица је препозната као туристички веома атрактиван простор са 

очуваним природним вредностима. 

 Предметни простор ће се развијати у функцији спорта и рекреације са пратећим 

садржајима, водећи рачуна да се сачувају природне и амбијенталне карактеристике 

простора и ширег подручја. 



 

 

 Графички део Плана детаљне регулације израдиће се на овереном катастарско – 

топографском плану за деo КО Риђаге. 

 

 

Члан 4. 

 

 План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват 

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

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

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

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

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

инфраструктуру, мере заштите културно - историјских споменика и заштићених 

природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или 

расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама и друге 

елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.  

 Принципи планирања дефинишу се кроз: 

 - примену и поштовање 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. 

 

 

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); 

 - просторно и функционално дефинисање простора;  

 - подстицање развоја овог и ширег подручја града Чачка; 

 - подстицање развоја спорта и рекреације; 

 - очување природних и амбијенталних карактеристика простора; 

 - 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 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 детаљне регулације обезбеђује Град Чачак.  

 

 Носилац израде Плана детаљне регулације је Град Чачак, Градска управа за 

урбанизам.  

 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће поступак 

јавне набавке, 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).  

 

 

Члан 11. 

 

 Саставни део ове одлуке је решење о неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Планa детаљне регулације за ски – стазу у Риђагама, број 350-6/2020-IV-

2-01 од 28.01.2020. 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“.  

 

 

 

http://www.cacak.org.rs/


 

 

Члан 12. 

 

 План детаљне регулације 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

   

............Правни основ за доношење Одлуке о изради Планa детаљне регулације за ски – 

стазу у Риђагама 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. 

 Плански основ за израду Планa детаљне регулације за ски – стазу у Риђагама је 

Просторни план града Чачка (Сл. лист града Чачка, број 17/2010). 

 Изради Плана детаљне регулације се приступа по иницијативи Градоначелника и 

Градског руководства Града Чачка. 

 Покретање иницијативе засновано је на чињеници да је у оквиру предметног 

простора пре тридесет година постојала ски - стаза са ски - лифтом и да се на овом месту 

окупљао велики број љубитеља скијашког спорта. Ски лифт више не постоји, уклоњен је, 

али потреба да се млади окупљају, да упознају скијање и да квалитетно провoде време у 

току зимског периода (распуст, празници, викенд) још увек је присутна. 

 Скијање у Чачку има и традицију, постојао је скијашки клуб који је окупљао 

маладе, био је организован превоз до скијалишта у току зимског распуста, многи су први 

контакт са скијама имали баш на овој стази, ту се окупљао велики број грађана свих 

узраста, а с, обзиром да се ради о прилично скупом спорту, изградњом односно обновом 

ове стазе пружила би се могућност да многа деца данас осете дражи овог спорта.     

 Љубитељи овог спорта уложили су напор и од Хидрометеоролошког завода добили 

позитивну оцену за овај локалитет која га, на основу података о висини снежног 

покривача у протеклих десет година, оправдава. 

 Потребно је створити плански основ за приступ скијалишту као и организацију 

скијалишта које би обухватило ски - стазу са пратећим садржајима. У складу са 

дефинисањем простора за ски - стазу биће опредељене површине за остале садржаје који 

ће подржати овакав вид скијалишта (машинска кућца, паркинг, кафе ресторан, 

справарница и сл.). 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће поступак 

јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације. 

 У поступку по иницијативи за доношење Плана детаљне регулације прибављено је 

позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-12/2020-IV-2-01 од 03. 

фебруара 2020. године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне 

средине број 501-34/20-IV-2-01 од 28.01.2020.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 Планa детаљне регулације за ски – стазу 

у Риђагама, број 350-6/2020-IV-2-01 од 28.01.2020. године, све на основу одредби члана 

46. став 6. 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, подела простора на посебне целине и зоне, 

детаљна намена земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске 

линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и 

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

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

инфраструктуру, мере заштите културно - историјских споменика и заштићених 

природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или 



pacnllcile KoHKypc. fipaBrrna ypebema b fipatnira rpaberba rro qenr.{HaMa r.i 3oHaMa ,.r ,{pyre
eJIex4eHTe :uauaj ue :a cnpoeof eFbe rrrraHa rera-rr,He perSr;raqaj e.
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nnanuparby H Ll3rpalrbu, o6jae:lyje ce y ..C,ryx6euoM xucry rpaAa Ha.rxa" a y IJeurpaJrHoM
pef ,{cTpy riraHcKrrx .{oKyMeHaTa.

CacraeHa 4eo Og:ryre je rpa$aqKrr nprKa3 rpaHr{rie ra o6y<eara rilancKor no4pyvja,
Kao E pellerbe fpa4crce y[paBe :a yp6ariu3aM r-pala r{a.{Ka o Herrpncr)/rramy crpareruroj
[poIIeHH yrrqaja Ha xL{BoTH,v cpeAHHy il:raHa "{era^rbHe per.v:raqlije 3a cl{}l - cra]J.v v Pullaralra,
6poj 3 5 0-6 12020-IY -2-0 1 oa 28.U .2A2A. roAHHe.

Ya Haqpr Og:ryxe rrpfinaxe ce Mr.r[I,rben e Korlracraje :a frraHoBe rpaAa qa.]xa 6poj 06-
1212020-IY-2-01 o,q 03. $e6pyapa2020. ro.rrrrHe, Kao r4 perreme fpa4cxe yrpaBe :a yp6aulr:au
rpaAa 9aqra o Henprrcryrralr,y crpareruxoj rporleHu yruuaja Ha xr{BorHy cpeAr.iHy fl.nasa
Aera-BHe pery,rauNje 3a cKH - cra3y ,v Pufaraua, Spoj 350-612020-IV-2-01 oa 28.01 .2020.
ro.4r.rHe.

vIIP



PEIIYEJII4KA CPEI4JA
IPAACKA yIIPABA 34' yPEAHI43AM rpAAA I{ATIKA

rPYilA 3A YPEAHI4CTI{TIKO IJIAHI4PA}LE,
Epoj : 3 50-6 120-IV-2-0 1

28. jawyap 2020. rorune
I{AI{AK

Ha ocrory qJraHa 9. cras 3. 3arona o crpareunoj npoqenu yrraqaja Ha )rfl.rBorHy
cpeAI4Hy (,,Cr.rrracurK PC", 6poj 135/04 u 88/10), a y Be3r4 qJraHa 46. 3arona o rrJraHprparby

r4 r,rcrpaAr*rE (,,Cr. rrracHr4x PC", 6poj 721A9,81/09 - r4cnp. 64110 - oAnyra yC,24ll1,l2lll2,
42113 - orrlyKa yC, 50/13 - oAJryKa yC, 98/13 - orrryKa yC, l32l14 145114,83/18, 3ll19 vt

37119-gp.saron) u .l.lrana 18. Ognyr<e o rpaAcKr4M yrrpaBaMa ("Cn. Jrr4cr rpaAa r{aura", 6poj
20119),Ipa4crca yrpaBa ea yp6anu3aM, rpaAa r{aur<a, AoHocr{

PEIIIEIbE

o HEIrP[CTytIAIbv CTPATEIIIKOJ IIPOUEHI,I yTI4IIAJA HA XI,IBOTHy
CPEAI,IHy TIJIAHA AETAJbHE PETyJTATII,IJE 3A CKI{ - CTA3y y PIIRATAMA

1". HE [IPIICTyIIA CE crpareurr<oj rporleHr,r yrraqaja Ha xr4BorHy cpeAlrHy IfuaHa
AeraJbne peryraquje 3a cKrr - cra3y y Palaralaa

2. Oeo pemerLe o6jarryje ce y ClyN6euou Jrr4cry rpaAa rla.rKa

O6paBJroxerbe

O4lyrcona o vrspailv 'Ilnaua Aeruurne perynaqrzje sa cxr{ cra3y y Prafaravra
rpLlcryrl4he ce rrcpali]d lhaua ,4erilbHe peryrauuje 3a cKr{ - crnsy y Pnlaraua.

r{lasowt 5. cras 1. 3arcoua o crparerrrrcoj npoqeulr yrzqaja Ha xuBorHy cperr4uy (,,C1.
rrIacHIaK PC", 6poj 135104 n 88/10) rporrr4cauo je 4a ce crparerxKa rpoueHa Bprrrrd 3a
[JIaHoBe, IlporpaMe I4 ocHoBe y o6racrz [pocropHor ra yp6aHr{crr4qKor rrJraHr{pa6a vrrrr4
ropnruhersa 3eMJEI4Irrra, floJbo[prdBpe4e, rrryMapcrBa, pudapcrBa, JroBcrBa, eHeprerr4re,
Ian4yctpraje, cao6pahqa, ytpauJbarLa or[aAoM, y[paBJbame BoAaMa, TeJreKoMyHr4Ka\LtJa,
TypLI3Ma, orryBa[Le rpI4poAHI4x craHr4rrra 14 ur4Br:',e Snope u Sayne, rojunaa ce ycrrocraBnua
oKBI4p sa o4o6paBarLe 6yayhrax pa^:eojuux npojer<ara o4pelenux rporrr4cr4Ma rojuua ce
oApebyje rporleHa yruqaja Ha xr4BorHy cpe4r{Hy.

CtaeoNI 2. vtcr.or qraHa rlpofl]IcaHo je 4a 3a [JraHoBe 14 rrporpaMe r43 craBa 1. oeor
qJIaHa rojranra je upegnn[euo rcopuurherbe Marbux rroBprrrr.rua Ha JroKaJrHoM rrrrBoy,
oAJIyrqF o cTpaTelumoj [poueHrr AoHocn opraH HaAJre]KaH 3a rrpuflpeMy rrJraHa [r
uporpaMa aKo npeMa rcpnrepnjyMuMa nponucaur{M oBr{M 3aKoHoM, yrBpArr ga nocroju
*roryhnocr rnavajnrx yrurlaja na )KlrBorHy cpeArrny.

Y noctynr<y oAJIyqI{Barb a o w3paxkrcrparerrrKe flporleHe yrvtpiana xraBorHy cpeAr{Hy
Illaua AeraEHe perynaquje 3a cKI{ * cra3y y Pnfaranaa, upradanmeuo je MrarrrJberre lpyne sa



3allrrl4ry xlaBorHe cpelr4He lpaacne yrpaBe za yp1arrvrsau lpaga tlaqra 6poj 501-3412020-
IV-2-01 oa 28.01.2020. rorl;IHe y KoMe je raspaxen craB Aa 3a r.rspaAy lkasa Aerarrue
perynaqraje3a cKH --: cra3y y Pnfaraua)Ha ocHoBy qJraHa 9. c'rae 1. 3ar<ona o urparcuroj
rpolreul4 yrwpjaHa xr{BorHy cpeArauy (,,Cr. nracHuKPC" 6poj 135104 u 88/10 ) ra Ynyrcrna
3a crlpoBolerre 3axoua o crparellrxoj upoqenu yruqaja Ha xrrBoruy cpe4r4Hy, r,r3Aaror oA
Mznnc:rapcrBa Hayre I4 3aI[TI4Te xr,rBorHe cpeAr4ue PC, YnpaBa 3a 3arxrr,rry xr4BorHe
cpeAI4He y Eeorpa4y 2007. roAI{He, nuje ueonxolno rrpr4crynr.rrr pspa5vr I,Isneuraja o
crpareumoj rporleHr4 y:rnqaja Ha )Kr4BorHy cpeAraHy.

Ona Ynpana je unaajyhra y BrlAy rJranr4paHe HaMeHe, qurleHr4rly Aa je ypafeua
crparelrKa rIpoIIeHa yrraqaja Bilrrer xujepapxrajcKor Hr.rBoa 3a ueJry repntoprzjy rpagaa, Ea
rIpeAMerHI4M rIJraHoM Hlrcy rrJraur.rpaHw6yxyhuparnojnu npojertnn o4pe[enu nponucrrMa
nojr.rrvra ce ypefyje rpolleHa yruqaja Ha xrrBorHy cpeAr.rHy, yrBpArrJra Aa rrpeAMernr.r
TIJIaH He rloAJlelme o6asesu LIspaAe crparerrrKe rrpoqene yrnqaja y cMHcJry oapea6e qJraHa

5" cras 1. 3arona o crparellrxoj upoqenu y:rraqaja Ha xrrBorny opeAr4Hy (,,C1. rracHr4K PC",
6poj 135/04 z 88/10 ), a ua ocHoBy nperxoAHo upn6anmeHor Mr4rrrrberra lpyne 3a 3arrrrr/rry
xI,IBorHe cpeAlrHe one Yupane 6poj 5A|-3412020-IV-2-01 oa 28.01 .2A20. roAr4He, Kao opraHa
HaAJrexHor 3a [ocJIoBe 3arrITI4Te ]Kr4BOTHe CpeArrHe.

IIpaBHrrK
EJIHI4K



PEIIYEJII4KA CPEI4JA
|PAACKA yTTPABA 3A yPEAHI43AM
|PAAA IIAI{KA
6poj : 06-1212020-IV-2-0 1

3. $e6pyap 2020. roAr4He
qAI{AK

Kouncr.rja sa nJlaHore rcoje Aonocll CrcynmruHa rpaAa 9aurca, na
cegnrrur o4pxcanoj Aalaa 3. Se6pyapa2020. roArrHe, Ha ocHoBy rIJraHa 52. 3anona
o rrrrarruparby r{ rr3rpaArbrr (,,Cr. rrIacHI{K PC", 6poj 72109, 81/09 - Iacrlp. 64110 -
oArryKa yC,24lll, t2lllz, 42113 - oArIyKa yC, 50/13 - oAnyKa yC, 98/13 - oArIyKa
yC, l32lt4, l45ll4, 83/18, 3lll9 u 37119-xp.sarou) pa3Marpana je rpeAJror
O4nyrce o r{spaArr [Inasa AeraJblre perynaquje 3a cKLI - cra3y y Pn[araMa H

jegnor.nacrro AoHeJra caeAehu:

3AKJBITqAK

flaje ce rro3rrrrrBrro MlrrrrJberLe Ha [peAJror O4.iryrce o rr3paArr il.rraua
AeraJbrre peryaaquje 3a crcrr - cra3y y Pu[araua.

IIPEACEAHpTK
lyruan By.rroeH
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СА ПРИКАЗОМ ПРЕДЛОГА ГРАНИЦЕ ПЛАНА

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА

граница ПДР-a

јануар, 2020. г.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ-СТАЗЕ

У РИЂАГАМА

С

Предложеном границом Плана обухваћене су целе катастарске пацеле 861,

862, 950/1, 954/1, 954/2, 955/1, 957/1, 957/3,  958, 959 и 960 све у катастарској

општини Риђаге.

Површина предложеног обухвата плана је 8, 82 ha.
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