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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 ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ПАРМЕНАЦ – ЈЕЗДИНА – ЛОЗНИЦА У ЧАЧКУ 

 
 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – 

Јездина - Лозница“ у Чачку („Службени лист града Чачка“ број 16/15), (у даљем тексту 

Измене и допуне Плана генералне регулације). 

 

 

Члан 2. 

 

 Измене и допуне Плана генералне регулације „Парменац – Јездина - Лозница“ у 

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

простор плана, укупно око 642.00 ha и обухватају делове КО Чачак, КО Парменац, КО 

Бељина, КО Пријевор, КО Придворица, КО Јездина и КО Лозница.  

 Граница Измена и допуна Плана генералне регулације у јужном и западном делу 

плана се поклапа са границом Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015., такође се 

поклапа са овом границом и у делу левообалног одбрамбеног насипа реке Западне Мораве у 

Парменцу до катастарске парцеле к.п. бр. 2348/1 где скреће ка Државном путу IБ реда бр. 23 

(главна градска магистрала) и даље иде овом саобраћајницом до укрштања са Лозничком 

реком, што представља границу са Планом генералне регулације „Центар“. Граница се даље 

поклапа са границом ПГР „Атеница – Кулиновци“ пратећи Лозничку реку до изласка на 

Лознички пут, којим даље наставља све до границе Генералног урбанистичког плана града 

Чачка 2015., до почетне тачке на југу. 

 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 

„Парменац – Јездина - Лозница“ 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 Чачак, КО Парменац, КО Бељина, КО Пријевор, КО 

Придворица, КО Јездина и КО Лозница. 

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, 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, 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 за целокупни обухват планског документа 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 културна добра и 

 - 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. 

 

 Средства за израду Измена и допуна Плана генералне регулације обезбеђује Град 

Чачак.  

 

 Носилац израде Измена и допуна Плана генералне регулације је Град Чачак, Градска 

управа за урбанизам.  

 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће поступак јавне 

набавке, услуге – израде Измена и допуна Плана генералне 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 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон). 

Графички део Измена и допуна Плана генералне 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 Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – Јездина - 

Лозница“ у Чачку, број 350-4/2020-IV-2-01 од 14.01.2020. 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“.  



 

 

 

 

Члан 12. 

 

 Измене и допуне Плана 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 измена и допуна Плана генералне 

регулације „Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку („Службени лист града Чачка“ број 

16/15) 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 Измена и допуна Плана генералне регулације представља 

Генерални урбанистички план града Чачка 2015. („Службени лист града Чачка“, број 

25/2013). 

 Градска управа за урбанизам је покренула иницијативу за доношење Одлуке о изради 

измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац - Јездина - Лозница“ у Чачку, јер је 

у поступку примене овог планском документа запазила одређене техничке грешке, као и 

потребу исправке одступања катастарских подлога плана са фактичким стањем и 

дигиталним катастарским подлогама. Такође, овој Управи поднето је више иницијатива за 

измене појединих делова плана, а Управа је мишљења да није целисходно вршити измену 

планског документа који је недавно донет, на основу појединачних иницијатива за делове 

овог плана, већ је потребно објединити све иницијативе и јединствено оценити њихову 

основаност приликом измена и допуна плана.  

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће поступак јавне 

набавке, услуге – израде Измена и допуна Плана генералне регулације. 

 У поступку по иницијативи за доношење Измена и допуна Плана генералне 

регулације прибављено је позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-

3/2020-IV-2-01 од 22. јануара 2020. године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за 

заштиту животне средине број 501-14/20-IV-2-01 од 14.01.2020.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 „Парменац - Јездина - Лозница“ у Чачку, број 350-4/2020-IV-2-

01 од 14.01.2020. 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 генералне регулације и то: граница 

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

претежна намена земљишта по зонама и целинама, регулационе и грађевинске линије, 

потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, 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, 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 за целокупни обухват планског документа 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. 



Cacraena geo Ogriyrce je rpa(lullKu IIpr4Ka3 rpaHuue a o6yxra'ra rrar{cKor nonpyuja. rao
,{ peuelbe fltagcr<e ytlpaBe :a yp6aHn3aM rpaAa LIa.rKa o Heripr{cryrrarcy crpareruroj rrpoueHfl

Yraqaja Ha )KHBorHy cpeIHHy tr4:nesa u lonyHa flraua reHepaJTHe pery.naqr.rje ,.Ilapueaaq -
Je:4uua - Jlo:Hprua" y Hauxy, 6poj 350-412020-IV-2-01 ol 14.A1.202A. rorr{He.

Y: uaqpr Og,tyrce rpuxaiKe ce \rr{nrJbeme Kolrracrje :a n.[aHoBe rpara gaqxa 6po.i 06-
312020-ly-2-01 oa 22. jauyapa2020. ro.quHe, r(ao u pemerLe fpa,lcxe yrpaBe :a yp6aHu:aM rpara
t{aqxa o Hefrpr{cryuarb\ crparerunoj npoqeHr4 5rrurlaja Ha )Kr{BorHy cpenuHv tr4:veHa 14 AorryHa
flraua reHepanHe peryraqlrje ."Ilapnenar1 -Je:;1uHa - Ilo:uuqa" y r{a.lry. 6poi 350-4lzAZA-Iy-2-
01 oa 14"01.2020. roAr.rHe.

E,
paBHuK



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 

Број: 350-4/20-IV-2-01   

14. јануар 2020. године 

Ч А Ч А К 

 

 

 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, 132/14 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19-др.закон) и члана 18. Одлуке о градским управама (“Сл. лист града Чачка”, број 

20/19), 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 “ПАРМЕНАЦ – ЈЕЗДИНА - ЛОЗНИЦА” У ЧАЧКУ 

 

 

 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени утицаја на животну средину Измена 

и допуна Плана генералне регулације  “Парменац – Јездина - Лозница” 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 " Парменац – 

Јездина - Лозница” у Чачку приступиће се изради Измена и допуна Плана генералне 

регулације " Парменац – Јездина - Лозница ” 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. 



Y nocrynry oAJr) rr4Bar6a o r43paArr crparerrrKe [porlene yrraqaja Ha xI{BorHy cpeAlrHy

LIsN,reHa 14 AorryHa lllana renepaJrHe perynarluje " llapueHall * JesAIaHa - JIosHuIIa " y r{a'ucy,

npu6arreno je Mr4rrrJselre lpyne 3a 3arlrrr{Ty xI4BorHe cpeII4He lpa4cre ylpaBe 3a

yp6anrasal,r lpa4a r{aurca 6poj 501-1412020-IV-2-01 oa 14.01 .2A2A. roAI4He y r<onre je
rr3paxeu craB Ia 3a r43paAy tr4suena u roflyua Il.naua reHepilIHe perynallnje " IIaprvreHaII -
JesA[Ha - Jlosuzqa " y r{auxy, Ha ocHoBy rrraHa 9. crae 1. 3ar<ona o crparellmoj npoqeuu
yruqaja Ha x{r{BorHy cpeAr,rny (,,C1. rrracul4r PC" 6poj 135104 pI 88/10 ) u YnytcrBa 3a

cnponoferre 3arosa o crparerrrr<oj upoqeuu yruqaja Ha xtuBorHy cpe.uuHy Ia3Aaror o.4

MuuucrapcrBa HayKe ra 3arrrrr.rre xo{BorHe cpeAI4He PC, YnpaBa 3a 3aIIrrHTy )KI{BorHe

cpeAr4He y Eeorpa4y 2007. roAr4He, uuje neoruxoAuo npl4cryraTvr rzapaLkr Irlsneuraja o

crparernr<oj [poueHl4 yraqaja Ha xI4BorHy cpeAI4Hy.

Ora Ynpana je rauajyhu y Br4Ay rrJraHr{paHe HaMeHe, rII4rLeHI{uy Aa je ypalena
crpareruKa rrpoueua yr:uqaja Burrrer xujepapxrajcKor HIaBoa 3a ueJry repu:ropnjy rpaAa, ra
rpeAMerHr4M [JraHoM Hrrcy rrJranrrpann Gyayhu pamojnu npojexrn ogpe[enu nporrcrlMa
xojnrvra ce ype[yje nporlena yruqaja Ha xrrBorHy cpelrHy, yrBpArlJra ,qa rpeAMernrr
rrJraH He noAJrelre odaeesn rr3paAe crparerrrKe rlpoqeHe yrNqaja y cMI4cJIy o,qpel6e qJIaHa

5. crae 1. 3arona o crparerrrxoj npoqeuu yrnqaja Ha xI{BorHy cpeAlauy (,,Cn. macHIaK PC",
6poj 135/04 ra 88i 10 ), aua ocHory rperxoAHo uprz6anmeHor MlrnrJberra lpyre 3a 3aIIrrlITy

xr{BorHe cpegr4He ore Yupane 6poj 50I-I412020-IY-2-01 oa 14.01 .202A. roAI4He, Kao opraHa

HaAJIeXHOf 3a nOCJIOBe 3aIIrrI4Te XI4BOTHe CpeApIHe.

HI4K YIIPABE,
Ptrh, Jr. npaBHHK



PETIYEJII4KA CPEI4JA
TPAACKA vilPABA 3A yPEAHI43AM
rPAIA IIAqKA
Bpoj : 06-3 12020-IV-2-0 I
22. jauyap 2020. roAr.rHe
I{AqAK

Korvrucuja 3a rrJrauore rcoje AoHocr{ Crynurruna rpaaa 9avra, na
ceAHrrrru o4pxcaHoj Aa;laa 22. jaruyap* 2020. roAHIre, Ha ocHoBy tIJraHa 52. 3arcona
o rrJranrrpany r{ rr3rpaArbrr (,,Cr. rrIacHIaK PC", 6poj 72109,81/09 - I4crp. 64110 -
oAnyKa yC,24lll, l2lll2, 42113 - oArIyKa yC, 50/13 - oAJIyKa yC, 98/13 - oArIyKa
yC, l32ll4, l45ll4, 83/18, 3lll9 Lt 37119-gp.taron) pa3Marpana je rpeArror
Og"uyne o rr3paAr.r I4sDreHa rr Aorryna fkana reHepaJrlre peryJlalluje ,rllaprvreHau -
JesAuHa - Jlosnuqaoo y rla.rry u jegnor.nacno AoHeJIa c.neAehu:

3AKJbYTIAK

[aje ce rro3r{TlrBuo MurrrJberLe Ha [peAJror O4.rryrce o r{3paAr{ }Isuena u
AorryHa fl.nana rerrepaJrrre peryJraquje ,rllapMenarl - Jec4r.rHa - JlocHr{uaot y
rIa.rrcy.

IPEACEAHI,IK KOMI4
flyruau Bynorryft,




