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 На основу члана 35. став 7. 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и 
члана 54. став 1. тачка 5) Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 6/19), 
Скупштина града Чачка, на седници одржаној ___.________. 2021 године, донела је 

 
 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА 
ПОТЕСУ КАМЕНОЛОМ „СУШИЦА” - ЗДРАВЉАК 

 

 
 
 

1. ОПШТИ ДЕО 

 
 

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

 
Правни основ за израду Измена и допуна дела плана детаљне регулације на потесу 
каменолом „Сушица“ - Здрављак је: 
 
-  Закон 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21). 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19). 

-  Одлука о изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу 
каменолом „Сушица“ - Здрављак („Службени лист града Чачка“ бр. 7/2021). 

 
Плански основ: 
Плански основ за израду Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу 
каменолом „Сушица“ - Здрављак је Просторни план града Чачка („Службени лист града 
Чачка“, бр. 17/2010). 
 
 

1.2. Циљеви и задаци израде плана  

 
Циљ израде Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом 
„Сушица“ - Здрављак је унапређење његове применљивости првенствено у делу 
планираних садржаја и правила градње, а у циљу његове боље спроводљивости, 
усклађивања плана са потребама корисника простора, стањем на терену и реалним 
могућностима његове реализације. 
 
Измене и допуне врше се у делу планиране намене површина и грађевинских линија, 
као и у правилима грађења за зону каменолома. 
 
Израда плана заснива се на постављеним циљевима и задацима и то у складу са: 

 Просторним планом града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр. 17/2010). 

 Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама привредних 
субјеката и принципима заштите животне средине. 
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Изменама и допунама дела ПДР-а обухваћена је једна локација у оквиру важећег 
Плана. Ове Измене и допуне биће саставни део важећег планског акта. 

 
 

1.3. Оцена расположивих података за израду плана  

 
С обзирим на то да се ради о измени једног сегмента плана, за израду Измена и 
допуна дела плана у потпуности су коришћене подлоге из важећег плана.  
 
 

1.4. Граница обухвата плана  

 
Изменама и допунама дела ПДР-а обухваћена је локација у оквиру захвата важећег 
плана. Граница Измена и допуна се поклапа, редом, са западном границом к.п. 1831/2, 
северозападном и северном границом к.п. 1834/1, северним, западним и јужним 
границама к.п. 1833, јужним границама к.п. 1834/1 и 1835/1, југоисточним границама к.п. 
1836, 1837, 1839 и 1840/1, југоисточном и североисточном границом к.п. 1841, 
источном и северном границом к.п. 1842/1. Граница Измена и допуна потом прелази 
преко северних делова к.п. 1842/1, 1843/1, 1837, 1846, 1847/1, и 1847/2, пратећи 
регулацију планиране саобраћајнице која од Државног пута IIА реда, број 180 води до 
каменолома, а која је предвиђена Планом чија се измена и допуна врши. Граница 
затим прати северне границе к.п. 1847/2 и 1848/1, потом прелази преко северних 
делова к.п. 1848/1, 1848/2, 1850/2, 1850/1 и 1831/2, још једном пратећи регулацију горе 
поменуте саобраћајнице. Овде се граница измена и допуна враћа у почетну тачку. Све 
побројане парцеле се налазе у катастарској општини Лозница. 
 
Површина обухвата измена и допуна дела плана износи 15,48 ha 
 
Предметна локација обухвата целе катастарске парцеле 1833, 1834/1, 1835/2, 1835/1, 

1836, 1837, 1838, 1839, 1840/1, 1840/2, 1841, 1842/2, 1844, 1845, 1843/2, 1849, као и 

делове катастарских парцела 1842/1, 1843/1, 1846, 1847/1, 1847/2, 1848/1, 1848/2, 

1850/2, 1850/1, 1831/2, све у катастарској општини Лозница. 

 

Катастарске парцеле у обухвату Плана су побројане према добијеној катастарској 
подлози. Уколико постоје неслагања између Плана и катастарског операта, меродавни 
су подаци из катастарског операта.  
 
 

1.5. Обавезе, услови и смернице из планског докумената вишег реда  

                                          
1.5.1. Извод из Просторног плана града Чачка  

 
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 
Руда дијабаза евидентирана је на Јелици. У њеној грађи учествују дијабази 
заједно са спилитима, као чланови дијабаз-рожњачке формације. Локације 
дијабаза су: Грујине ливаде, Падина клика и Премићска река. Ове стене су 
погодне за индустрију грађевинског материјала, а нарочито за добијање 
стаклене вуне. Испитивања су показала да је квалитетан за потребе путне 
привреде. Дијабаза има у пределу Каблара и места Главаја у Јанчићима. 
Испитивање је показало да се налазе велике резерве дијабаза на овом 
локалитету, - око 2.896.000 m³, доброг квалитета. Знатна налазишта кречњака 
налазе се на ободним брдско планинским масивима. 
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ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
Планински (зелени појас) треба посебно заштитити обзиром на могућност 
резервисања овог простора за рекреативне сврхе, водоснабдевање и еколошке 
стандарде. Примарно је решити проблем нелегалне изградње викенд насеља, 
као и интересовања за експлоатацију камена на  планини Јелици. Имајући у виду 
вишеструке вредности простора града програмом плана који се односи на развој 
туризма неопходно је ускладити туристичку понуду са природним 
карактеристикама и ресурсима, у виду планског резервисања простора за 
одређену намену која је примарна за његов развој.  
 
РАЗРАДА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ДРУГИМ ПЛАНОВИМА 
План детаљне регулације на потезу „Сушица“-„Здрављак“-Градина 
План детаљне регулације за општински пут Јелица – Здрављак – Атеница, веза 
путева Р-117 и Л-327 
 
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 
Планирани општински пут Јелица – Здрављак – Атеница 
Планираним општинским путем на Јелици спаја се регионални правац ка Гучи Р-
117 поред одмаралишта Здрављак повезује се са општинским путем у Атеници 
Л-327. Оријентациона дужина пута је око 5 km.  
 

1.6. Обавезе, услови и смернице из планског докумената који се мења                                          
 

1.6.1. Извод из Плана детаљне регулације на потесу кеменолом „Сушица“-
Здрављак 

 
Простор унутар грађевинског подручја Плана детаљне регулације планиран је 
као јединствена  просторна целина у оквиру које се развијају функционалне зоне 
које прате одговарајући урбанистички показатељи. 
 
Простор у обухвату грађевинског подручја плана подељен је на следеће 
функционалне зоне: 
- Зона мешовите намене 
- Зоне становања повременог карактера 
- Зоне каменолома 
- Зона водотока 
- Саобраћајне површине 
 

Локација обухваћена Изменама и допунама дела ПДР-а се налази у оквиру зоне 
каменолома, која је у оквиру грађевинског подручја.   
 

Грађевинско подручје чине две одвојене површине у оквиру којих је планирана 
градња, па је и дефинисано помоћу две границе, северном и јужном.  
 
Опис северне границе грађевинског подручја 
Граница полази од Државног пута IIА реда бр. 180 и креће се десном страном 
Саобраћајнице Б, у смеру од државног пута ка каменолому. Када дође до 
каменолома, односно к.п. 1831/2, скреће десно, ка југу, пратећи границу ове 
парцеле, као и к.п. 1831/3. Прелази преко к.п. 1831/1 и наставља даље 
границама к.п. 1831/5, 1831/1 и  1833. Затим иде ка западу дуж регулисаног 
корита Сушице, обухватајући га, да би даље пратила границе к.п. 1981, 1982/1, 
1982/2, 1978/2, 1979, 1947/1, 1947/2, 1946 и 1945. Потом се граница поново 
враћа на регулацију потока и прати је до к.п. 1841, а онда границом ове, као и 
границом к.п. 1842/1, поново долази до Саобраћајнице Б. Одавде иде ка западу 
њеном десном страном, у смеру од каменолома ка државном путу. Долази до 
површине у функцији каменолома, на деловима к.п. 1862, 1868 и 1981. Обухвата 
ову површину и наставља даље Саобраћајницом Б до своје почетне тачке. Све 
напред наведене катастарске парцеле налазе се у катастарској општини 
Лозница. 



  4 
 

 
Површина грађевинског подручја је 34,77 ha. 
 
Земљиште у оквиру грађевинског подручја је подељено на површине јавне и 
остале намене. 
 
- површине јавне намене обухватају 2,54 ha 
- површине остале намене обухватају 32,23 ha 
 
 
Површине остале намене 
 

 Зоне каменолома 
 
Зоне каменолома се планирају у северном делу обухвата, на простору који 
заузима површину од 30,43 ha. Предвиђене су са обе стране новопланиране 
Саобраћајнице Б. 
Овим планом се предвиђа проширење постојећег каменолома, односно 
постојећих површина за експлоатацију. 
У периоду од 2000. до 2011. године извршен је већи број истраживања, која су 
показала да се на предметним површинама налазе значајне залихе кречњачког 
материјала. Министарство рударства и енергетике је, користећи се резултатима 
истраживања, издало низ решења којима се дефинишу експлоатациона поља на 
овом простору. За потребе израде овог Плана, Министарство је издало услове 
(бр: 350-01-00011/2018-06) којима се потврђује постојање претходно 
дефинисаних експлоата-ционих поља. Такође, на захтев предузећа „Путеви 
Чачак“, које је корисник каменолома Сушица, фирма Институт за испитивање 
метеријала а.д. Београд спровела је испитивање квалитета камена са предметне 
локације, а у зони проширења каменолома. 
У оквиру зоне каменолома дефинисане су површине за експлоатацију и пратећа 
површина, а у оквиру површина за експлоатацију издвајају се експлоатациона 
поља и резервне површине за проширење експлоатационих поља. 
Површине за експлоатацију су овим Планом предвиђене са обе стране потока 
Сушица, док је за поток предвиђена регулација тока (уцевљењем) пратећи 
његово природно корито читавом дужином кроз обухват Плана.   
Експлоатациона поља су потврђена на површинама које се већ експлоатишу и 
проширена су на површине које су као такве дефинисане решењима 
Министарства рударства и енергетике.  
Остале површине у оквиру површине за експлоатиацију су резервне површине 
за проширење експлоатационих поља, а на њима се могу формирати 
експлоатациона поља у складу са законском регулативом. 
Експлоатација ће се вршити на две површине, које ће функционисати као 
целина. Првој је обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине, док се другој 
прилази преко интерних саобраћајница у оквиру каменолома и јавне површине 
уцевљеног потока, преко кога се мора обезбедити прелаз у виду моста односно 
ојачане конструкције ради заштите цеви. Позиција моста биће одређена 
техничком документацијом, у складу са развојем каменолома и организацијом 
интерних саобраћајница.  
У оквиру зоне каменолома дефинисане су зоне градње. У оквиру зоне градње, 
на површини за експлоатацију, могу се поставити производно  постројење, затим 
магацини, радионице, канцеларије и санитарни чвор контејнерског типа, као и 
манипулативни платои који их повезују. 
У оквиру пратеће површине у функцији каменолома, такође је дефинисана зона 
градње. Овде се налазе објекти за премеравање материјала. Ови објекти се 
задржавају и даје се могућност допуне садржаја објектима у функцији продаје 
финалних производа, а у оквиру задате зоне градње. 
Површину за депоновање финалног материјала, приликом обраде кречњака, као 
и површину за депоновање отпадног материјала, обезбедити у оквиру зоне 
каменолома. 
Експлоатација ће се вршити према условима надлежног министарства. 
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Уз границу експлоатационих површина, обавезно је чување појаса зеленила у 
минималној ширини од 10m. Овај појас ће имати заштитну улогу. 
Након завршетка периода експлоатације, мора се приступити рекултивацији 
есплоатисаних површина. Више о рекултивацији је написано у поглављу 2.1.9.2. 
Рекултивација површина за експлоатацију. 
 
 
2.2.2. Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама у 
обухвату плана 
 
Општа правила грађења су дефинисана и груписана као скуп правила регулације 
и парцелације за одређену изградњу према намени, на одређеној површини, а у 
складу са критеријумима за грађење, урбанистичким параметрима и 
показатељима који служе њиховом остварењу. 
 
Планом је дозвољена изградња објеката за планиране намене грађевинског 
земљишта дефинисане у графичком прилогу План намене површина. На 
пољопривредним површинама изградња објеката је дозвољена у складу са 
Законом о пољопривредном земљишту. 
У оквиру опредељене намене, планом су  предвиђене минималне површине 
грађевинских парцела до којих се постојеће парцеле могу делити, и то тако, да 
се свакој грађевинској парцели обезбеди адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине.   
Приликом пројектовања објеката поштовати све прописе и законе везане за 
заштиту животне средине, заштиту од пожара, санитарну и хигијенску заштиту.  
 
Приоритети при реализацији плана су инфраструктурно опремање предметног 
простора које треба да прати даљи развој и градњу.  
 
У оквиру предметног простора, без обзира на врсту и намену објекта као и начин 
градње, морају бити испоштовани сви урбанистички показатељи, индекс 
заузетости и сва прописана правила грађења која важе у тој зони. 
 
2.2.2.3. Зона каменолома 
 
I)  Врста и намена објеката 
У оквиру ове зоне, на површини за експлоатацију, могу се поставити производно  
постројење, као и магацини, радионице, канцеларије и санитарни чвор 
контејнерског типа. У оквиру пратеће површине могу се наћи објекти за 
премеравање материјала, као и други садржаји у функцији продаје финалних 
производа. 
 
II)  Положај објеката на парцели 
У оквиру ове зоне дефинисане су зоне градње и приказане у графичком прилогу 
План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне 
намене. Дефинисане су у односу на планирану регулацију, као и у односу на 
конфигурацију терена и одређене су координатама. 
Објекте постављати као слободностојеће у виду комплекса у складу са 
технологијом експлоатације. 
Објекти се могу поставити у оквиру зона градње у складу са функционалном 
организацијом.  
 
III)  Правила у погледу величине парцеле  
Величинa грађевинскe парцелe у оквиру пратеће површине у функцији 
каменолома  одговара површини, која је Планом предвиђене за ову намену, а 
према графичком прилогу План намене површина. 
У оквиру површина за експлоатацију не постоји ограничење у погледу величине 
парцеле. 
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IV)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимални дозвољени индекс заузетости у оквиру површине за експлоатацију 
је 10%, односно 50% на парцели за пратеће површине. 
 
V)  Дозвољена спратност и висина објеката 
Максимална дозвољена спратност објеката је П, односно ВП, у зависности од 
технолошког процеса. 
 
VI) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Површинама уз јавну саобраћајницу је обезбеђен колски прилаз директно ње, 
док ће се површинама у залеђу и са друге стране потока Сушица приступ 
обезбедити преко интерних саобраћајница у оквиру каменолома и јавне 
површине уцевљеног потока. 
Паркирање путничких и теретних возила обезбедити у оквиру парцеле 
каменолома. 
 
VII) Минимални степен комуналне опремљености 

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на телекомуникациону мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације. 
Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу 
правила овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 

1.7. Опис постојећег стања  

 
1.7.1. Оцена постојећег стања 

 
1.7.1.1. Грађевинско подручје 
 
Простор у обухвату плана је слабо изграђен. У оквиру постојећег каменолома се 
налази неколико објеката у функцији експлоатације камена, као и једна трафостаница.  
 
1.7.1.2. Намена површина  

 
Највећу површину у обухвату плана заузима каменолом у власништву Акционарског 
друштва Путеви Чачак. Каменолом на овом месту постоји годинама уназад, а камен се 
експлоатише на основу решења издатих од стране Министарства рударства и 
енергетике. Овим решењима су дефинисанa експлоатациона поља, и она су 
потврђене условима Министарства издатим за потребе израде Плана чија се 
измена и допуна врши. Једно експлоатационо поље се налази у оквиру постојећег 
каменолома, док друго до сада није билo експлоатисано и прекривено је шумом. 
Значајну површину у обухвату плана заузима земљиште под шумском вегетацијом. 
Вегетацију чине високе и изданичке шуме, које су махом лошег квалитета, пете, шесте 
и седме катастарске класе. Шуме су посебно деградиране на падинама око 
каменолома. 
Повезаност  каменолома „Сушица“ у саобраћајном смислу се остварује преко 
некатегорисаног пута који је веза са државним путем IIА реда бр. 180 (Чачак-Гуча-
Ивањица). Некатегорисани пут на катастарској. парцели бр. 2068/1 КО Лозница је ван 
границе Плана. Коловоз ове саобраћајнице насут је дробљеним агрегатом у ширини од 
3-5м. У зони самог каменолома коловоз је знатно шири.    
 
 
У графичком прилогу Анализа постојећег стања /Намена површина – начин 
коришћења/, намене су приказане према начину на који се површине користе, односно, 
како су у простору препознате. 
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1.7.2. Биланс површина - постојећи начин коришћења земљишта у оквиру 

анализираног просторa 

 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА (m2) 

 
КАМЕНОЛОМ 88.520,81 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 66.299,89 

 
УКУПНО 154.820,70 

 
 
 
 
 
1.7.3. Фотодокументација 
 

  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

2.1. Правила  уређења 

 
2.1.1. Подела на целине и зоне унутар простора Плана 

 
Измене и допуне дела ПДР-а се, у погледу поделе простора на целине и зоне, у 
потпуности ослањају на план чија се измена и допуна врши. Простор унутар 
грађевинског подручја Плана чија се измена и допуна врши,  планиран је као 
јединствена целина у оквиру које се издвајају функционалне зоне. Предметни обухват 
припада зони каменолома.  
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2.1.2. Намена простора,  урбанистичка регулација и саобраћајно решење 

 
У графичком делу плана измене и допуне дела ПДР-а се односе на промену положаја 
грађевинске линије. 
 
Намена простора: Преузима се из плана чија се измена и допуна врши. Предметни 
план припада зони каменолома у оквиру које су дефинисане површине за 
експлоатацију. У оквиру ових површина издвајају се експлоатациона поља и резервне 
површине за проширење експлоатационих поља. Читав обухват плана налази се у 
оквиру грађевинског подручја Плана чија се измена и допуна врши. 
Регулација: Није дошло до промене регулационих линија. На површинама које 
припадају зони каменолома дефинисана је зона градње. У оквиру зоне градње, на 
површини за експлоатацију, могу се поставити производно  постројење, затим 
магацини, сопствена станица за снабдевање сопствених превозних средстава 
моторним горивима, радионице, канцеларије и санитарни чвор контејнерског типа, 
као и манипулативни платои који их повезују. 
 
Површину за депоновање финалног материјала, приликом обраде кречњака, као и 
површину за депоновање отпадног материјала, обезбедити у оквиру зоне каменолома. 
Експлоатација ће се вршити према условима надлежног министарства. 
Уз границу експлоатационих површина, обавезно је чување појаса зеленила у ширини 
од 10m, осим у делу где заштитни појас прелази преко к.п. 1843/1 и 1842/1, где је 
његова минимална ширина 5м. Овај појас ће имати заштитну улогу. 
 
Саобраћајно решење: У планском решењу није планирана измена саобраћајне мреже 
у односу на важећи План по коме је Саобраћајница Б, као једина саобраћајна веза 
каменолома планирана по постојећој траси од Државног пута IIА реда бр. 180 (Чачак-
Гуча-Ивањица) на км 5+494 до каменолома и даље кроз шумско земљиште. Профил 
саобраћајнице Б планиран је са коловозом ширине 6м и обостраним банкинама 
ширине по 1м.  
 
2.1.3. Јавна комунална инфраструктура 

 
Хидротехничка, електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура се у 
потпуности задржавају из плана чија се измена и допуна врши. 
 

*  *  * 
 

Сва остала правила уређења се у потпуности задржавају из Плана чија се 
измена и допуна врши. 
 
 

2.2.  Правила грађења  

 
Изменама и допунама дела ПДР-а мењају се посебна правила грађења на 
површинама за експлоатацију, у оквиру зоне каменолома.  
 
2.2.1. Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама у обухвату 

плана 

 
2.2.1.1. Зона каменолома 

 

I)  Врста и намена објеката 
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У оквиру ове зоне, на површини за експлоатацију, могу се поставити производно  
постројење, као и магацини, сопствена станица за снабдевање сопствених превозних 
средстава моторним горивима, радионице, канцеларије и санитарни чвор контејнерског 
типа.           
Код пројектовања и изградње сопствене станице за снабдевање сопствених превозних 
средстава моторним горивима (подземног резервоара за течно гориво, аутомата за 
истакање горива, као и саобраћајно-манипулативних површина), обавезно је 
поштовање и примена свих важећих закона, техничких прописа, правилника и 
норматива из ове области.  
 

II)  Положај објеката на парцели 

У оквиру ове зоне дефинисана је зона градње и приказана у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације. Дефинисане су у односу на планирану регулацију, као и у 
односу на конфигурацију терена и одређене су координатама. 

Објекте постављати као слободностојеће у виду комплекса у складу са технологијом 
експлоатације. 

Објекти се могу поставити у оквиру зона градње у складу са функционалном 
организацијом. 
  

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Величинa грађевинскe парцелe у оквиру пратеће површине у функцији каменолома  
одговара површини, која је Планом предвиђена за ову намену, а према графичком 
прилогу План намене површина. 
У оквиру површина за експлоатацију не постоји ограничење у погледу величине 
парцеле. 
 

IV)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

 Максимални дозвољени индекс заузетости у оквиру површине за експлоатацију је 
10%, односно 50% на парцели за пратеће површине. 

 

V)  Дозвољена спратност и висина објеката 

 Максимална дозвољена спратност објеката је П, односно ВП, у зависности од 
технолошког процеса. 

 

VI) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Површинама уз јавну саобраћајницу је обезбеђен колски прилаз директно са ње. 
Паркирање путничких и теретних возила обезбедити у оквиру парцеле каменолома. 

 

VII) Минимални степен комуналне опремљености 

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на телекомуникациону мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
Плана чија се измена и допуна врши и услова овлашћених комуналних предузећа и 
организација. 
 

*  *  * 
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Сва остала правила грађења се у потпуности задржавају из плана чија се 
измена и допуна врши. 
 
 
 

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Ступањем на снагу Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу 
каменолом „Сушица” - Здрављак престаје да важи Плана детаљне регулације на 
потесу каменолом „Сушица” - Здрављак у деловима који су предмет Измена и допуна 
ПДР-а. 
 
Ове измене и допуне дела ПДР-а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Чачка". 
 
 
 

 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број ___________________________  
     од ______________. 2021. године 

 
 
 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
Скупштине града Чачка 

 Игор Трифуновић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Правни основ за доношење Измена и допуна дела Плана детаљне регулације 
на потесу каменолом „Сушица” - Здрављак је члан 35. став 7. 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др.закон, 9/20 и 52/21) којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина 
јединице локалне самоуправе. 
 Плански основ за израду Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на 
потесу каменолом „Сушица” - Здрављак, (у даљем тексту Измене и допуне дела Плана 
детаљне регулације) је Просторни план града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр. 
17/2010). 
 На седници Скупштине града Чачка број 06-46/2021-I од 1. и 2. априла 2021. 
године донета је Одлука о изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на 
потесу каменолом „Сушица” - Здрављак („Сл. лист града Чачка”, број 7/21). 
 Градска управа за урбанизам, је 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 ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 
9/20) и члана 18. Одлуке о градским управама („Сл. лист града Чачка“, број 20/19), 
донела Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица” - 
Здрављак број 350-3/2021-IV-2-01 од 05.03.2021. године које је објављено у 
„Службеном листу града Чачка”, број 7/21. 
 Предметно решење донето је на основу Мишљења Групе за заштиту животне 
средине Градске управе за урбанизам града Чачка (бр. 501-57/2021-IV-2-01 од 
04.03.2021. год.) и других заинтересованих органа и организација, у поступку 
одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину. 
 Измене и допуне дела Плана детаљне регулације се односе на мање измене и 
допуне, па је примењен скраћени поступак у складу са чланом 51б Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 
98/13, 132/14, 145/14, 83/1831/19, 37/19 – др. закон и 9/20). 
 На основу Одлуке о изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на 
потесу каменолом „Сушица” - Здрављак („Сл. лист града Чачка”, број 7/21) обрађивач 
плана „Урбанпројект“ А.Д., предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и 
инжењеринг из Чачка, одговорни урбаниста, Зорица Сретеновић, дипл.инж.арх., (број 
лиценце 200 0451 03) је припремио нацрт плана у складу са чланом 48. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/1831/19, 37/19 – др. закон и 9/20). 
 У складу са чланом 49. став 6. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и чланом 51. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени 
гласник РС", бр. 32/19), плански документ подлеже стручној контроли, коју обавља 
Комисија за планове из члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 – др. закон и 9/20). 
 Након стручне контроле нацрта Измена и допуна дела Плана детаљне 
регулације на потесу каменолом „Сушица” - Здрављак обављен је јавни увид у трајању 
од 15 дана и то од 28. маја до 14. јуна 2021. год. 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, где су били 
изложени и текст и графички прилози. 
 Оглашавање јавног увида у нацрт Измена и допуна дела Плана детаљне 
регулације на потесу каменолом „Сушица” - Здрављак је извршено у локалном листу 



,,LlavaHcKr4 rflac" 14 y AHeBHoM lrr4cry,AJ'ro", o6a o6jaarueHa AaHa 28. ruaja 2021. rofl., ca
ogpefinaaueM AaryMa jaaue cegHmqe Koumcuje 3a nnaHoBe 3a,qaH 21. jya 2021. rog. ca
noqerKoM y 12carn.

Jaana ce,qHrLla Konancuje olqpxaHa je AaHa 21. jyaa 2021. ro1.
Jaanou ceAHhqoM rorrlrrcnje npegcegaBao je [lpegceguurx rouncrje flyuan

Bynoenh, fl ilnn. ilHx.apx.
Haron oApxaHe jaaHe ceAHilqe, Koruncuja je nacraerna ca pagoM Ha earaopeuoj

cegHn-114, ogpxauoj ilcror AaHa Ha rojoj je nprnpeM[na msaeurraj o o6aerbenorra jasnorvt

yB14Ay.

HaroH o6asfireHor jaanor yBVAa r o4pxaHe jaane cegHrqe 21. jyaa 2021. rog.,
Kouncrja 3a nnaHoBe rpa4a 9aqra Ha 3arBopenoj cegnuqu o4pxanoj 21. jyna 2021. ro4. je
KoHcraroBana Aa je narlpr TlsureHa ta .qonyHa gena l1nana AerarbHe perynaqrje Ha norecy
KaMeHonoM ,,CyuJr4qa" - SgpaaruaK y cBeMy ycKflaleH ca 3aronou o nnaH[paFby n

r3rpa4Fbvr ("Cr.rnacuflK PC", 6p$72109, 81/09-ncnpaBKa, 64/1O-ognyxa YC, 24111,121112,
42113-ognyxa YC, 50/13-ognyxa YC, 98/13-ognyra YC, 132114, 145114,83/18, 31119,37119-
Ep.3aKoH, 9120 u 52121), Kao r fla cy npil !43pa4h nnaHa nprMeFbeHa cBa aaxeha npaBtafla,
craHAapgh 14 HopMarrrBn na o6nacrr yp6aHrcrmqKe crpyKe r jegnornacHo AoHer 3aKlbyqaK

Aa ce nflaH Moxe ynyryrrr4 y flarby nporJe,qypy ,qoHoruelba, oAHocHo AocraBuTvr l-pa4cxona
aehy m Crynurrrnm rpaAa Llaqra na ycaajaue.

EIIH14K YNPABE,

'W""x'rPa['
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PEIIYEJII4KA CPEPIJA
TPMCKA yIIPABA 3A yPBAHI43AM rPMA r#gKA
TPYIIA 3A YPBAHI4CTI4I{KO NJIAHI4PAISE.
Bpoj : 350-3 121 -lY-2-01
05. rvrapra 2021. roIHHe
I{AI{AK

Ha ocnony lulaHa 9. ctas 3. 3aroua o crparemroj upoqeuu yrtryaja Ha xr.rBorHy cpeAr{Hy
(,,Cr. rnacnlaK PC'., 6poj 135/04 ra 88/10) , a y Be3vr rrJraua 46. 3axona o rnaHrrpamy r,r r3rpaArrr,r
("C.rr.rnacru4r PC", 6poj72109,81/09-ucupasxa,64ll0-o4nyxaYC ,24111,121112,42113-ognynaYC,
50/13-oanyra YC, 98/13-oarryra YC, 132114,145114,83/18, 31119,37ll9-xp.zaxo:r.w9120) urilra*a
18. Ognyxe o rpa,ucxlzM yrrpaBaura ("C.rr. nracr rpaAa I{aurcd', 6poj 20119), lpa.ucra )mpaBa 3a
yp6auu:au, rpaAa rlaura, AoHocr{

PETIIEILE

o HEIIPUCTyIIAIby CTPATETTTKOJ [POIIEHr4 yTHqAJA HA XT4BOTHy
CPEAI4Hy I43MEHA I4 AOIyHA AEIA IJTAHA AETAJbHE pEryJrArIr{JE HA

TIOTECy KAMEHOJIOM "CyIIUIIA" - 3APABJSAK

1. HE IPIICTyIIA CE ctpareurxoj rpoueupl yrwJaja Ha xr4Boruy I,lsueua r rorryHa AeJra
Ilnana Aeriulne perynarlnje Ha rrorecy KIMeHoJToM "Cymuqa" - 3gpanrar<.

2. Ono peIrreme o6janrsyje ce y Cnyx6eHoM nr4cry rpaAa rlaqxa.

O6pa3JrolKerLe

O4:ryrcola o II3paApI llsraena r.{ Aorryna 4era lhana AeraJEHe perynaqraje Ha rrorecy
KaMeHoJIoM "Cyfiruqa" - 3gpan:tax upucrynuhe ce [rcpa,{a L'IsN{eHa r,r Aorr}.Ha 4ena flnana AeraEHe
peryraquje Ha rrorecy KaMeHonoM "Cyrr4qa" - 34panmax.

r{nanou 5. cran 1. 3arona o crparermoj upoqenu y'twpja Ha xr4BorHy cpeAr,rHy (,,C:r.
uIacHI4K PC", 6poj 135104 u 88/10) rporl4caHo je Aa ce crparemKa npoueHa Bpmrr 3a ruraHoBe?
nporpaMe I{ ocHoBe y o6.rracra [pocropHor u yp6arrncrlrrrKor nnaH]rpaBa ranra roprarrhena
3eMJbl{rura, rIoJEorIpIaBpeAe, rrryMapcrBa, pu6apcrna, JroBcrBa, eHeprerr{Ke, r.rn4ycrpnj e, cao6pahaja,
yllpaBJbalba orrlaAoM, ynpaBJbarse BoIaMa, TeneKoMyHkrKarJLrJa, Typr{3Ma, oqyBartre [pr4poAHr{x
craHlallrra LI IlIBrbe Snope u ([ayue; rojranta ce ycrocraBJEa oKBrrp ea o4o6paBarbe 6yAyhux
paseojurax npojexara o4pelenux rponl{cr{Ma xojrarua ce oapelyje rporleHa yruqaja Ha xr4BorHy
cpeAprHy.

Cranona 2. ucror tIJIaHa npo[r4cano je xa 3a frJrauoBe rr [porpaMe r43 craBa_l. osor qnaHa

rojaua je npe4er.rfeno rcopr.rnrherre Marbrrx rroBprrrrrHa Ha JroxaJrrroM rrrrBoy, oAJryKy o
crparemKoj npoqenH AoHocrr opraH HaAJrexaH 3a [prrpeMy rrJraHa rr rporpaMa aKo upeMa
rcpurepujyMr{Ma [po[ucaHI{M oBr.rM 3aKoHoM, yrBp4r{ 4a uocrojn nroryhuocr :nauajuux
yrnqaja Ha xlrBorny cpegr{Hy.

Y nocrynxy oAnyqlaBarba o r{3paAr{ crparerrrKe rpoueue yruqaja Ha xr{BorHy cpeAr{Ey
Iil:uelra u AorI)aHa Aena fhasa AeraJrHe perynaqnje Ha [orecy KaMeHonoM "Cyuurqa" - 34pannax,
npra6asmeno je urru.merre lplme 3a 3arrrrlrry. xr,rBorHe cpeArrHe lpagcre ynpaBe :a yp6anusa:ra



Ipuaa r{aqxa 6poj 501-571202I-lY-2-01 oa 04,$.2A21. roArrHe y ronae je H3paxeH craB Aa 3a r{3paay
Irl:trena I{ AoryHa rera llnana AeraJtsHe peryraquje Ha rorecy KaMeHoJroM o'Cyruraqa" - 34paumax,
Ha ocuoBy tulaHa 9. crae 1.3axosa o crparelrroj npoqenwyrur\Ea Ha xraBorHy cpeAr,rHy (,,Cn.
rnacHI,IK PC" 6poj 135104 u 88/10) a Ynyrcrea 3a crrpoBolerr,e 3aroHa o crpareruxoj npoqeHra
yruqaja Ha xLIBorHy cpeAI{Hy, [r3Aaror oA MranracrapcrBa HayKe rr 3arrrrr,rre xtaBorue cpe4r.rne PC,
Ynpara 3a 3allrrl{ry xr4BorHe cpeAr.rHe y Beorpa,uy 2007. roArrHe, unje HeouxoAHo rrpncryrrrarr,r
v3pa5.il I4sneurtaja o crparerrxoj npoqenw yrwpla Ha xr{Borny cpeA}rny I,IsrdeHa r4 AoryHa Aena
fhaua,qeriubHe peryraqnj e Ha norecy KaMeHoJroM'oCyurraqa" - 34paersax.

Osa Ynpana je urrrajyhn y BlrAy nnaur{paHe HaMeHe, !{r4rbeHr{rly 4a je peruerreu 6poj 501-
231118-lY-2-01 oa 14.08.2018.ro4r{He, lpyna 3a 3arrrrr{ry xr.rBorne cpeAr,rue .ua;ra carnacHocr Ha

I,I:seruraj o crparemxoj upoqenu yruqaja Ha xr.rBorHy cpeAr4Hy sa [rau .qeraJtsHe perynaqraje ua
florecy KaMeHoJIoM 'oCyrrnqa" - 34parrax (,,CnyN6enpr Jrr.rcr rpaAa 9a.rra" 6poj 20/18) , rc
HaBe.ueue ,r3MeHe nehe 6rarno yrrarlarr,r Ha xr4BorHy cpeAr4Hy, yrBpArrJra Aa npegMernr{ rrJran He

[oAJrexe ooanesn n3pa[e crparerrrKe llpoqeHe y,rnqaja y cMr,rcny oapea6e qraHa 5. crar 1. 3arosa
o crpareurroj rporleHrr yrnqaja Ha xr{BorHy cpeArrHy (,,C.n. rrracHr{K PC", 6poj 135104 u 88/10), a ua
ocHoBy nperxoAno npu6anrsenor Mr4rrrJberra lpyne 3a 3arrrrr.rry xrrBorue cpeAHHe one Yupaae 6poj
501-5712021-IV-2-01 oa 04.03.2021. roAune, Kao opraHa HaAJrexHor 3a rrocJroBe 3amrrre xrr{BorHe
cpeAr{He.

BE,
n,r. rpa$.nnr:



Ha ocHoey qnaHa 50. 3arona o nnaHrpalby t t4strr.4r+,vt ('Cn,rnacurr PC", 6poj 72109, B1/09-rcnpaara,
64170-ognyxa yC, 2417L, L?L|LZ, 42173-outyna YC, 50/13-oaflyKa YC, 98/13-ognyra YC, L32174, L45lL4,
B3l1B, 3UL9,37119-ap.aarcon, 9/20 w 52127) H qrraHa 65. llpaeunnuKa o ca4pxr4Hr4, HaqilHy u nocrynKy taspaAe

AoKyMeHara npocropHor u yp6aHucruuKor nflaHupaFba ("Crpx6enm rflacHilK PC", 6p. 32/19) Kourcuja sa nnanoBe rpaAa
ulavra o6pasosaHa Peuetbeu Crynurune rpa4a t-lavra (,,Cn. nncr rpa4a gavxa", 6poj 29/20), Ha cegHrqr ogpxanoj
Aaxa 21. jyxa 2021, rof,l,tHe caunxuna je

1,1 3BEtUTAJ
o oEABTbEHOM JABHOM vBhAv HAI-IPTA I43MEHA H AOnyHA AEflA nflAHA AETATbHE

PErynAqnJE HA nOTECy KAMEHOflOM ,,CylUUu.A',- 3ApABrbAK

I
Kouucuja je sace4ana Ha ceAHlrqr,r ,qana 21. jyxa 2021. rog[He y canrr Crynurnxe rpaga Hauxa ca

noqerKom sacegalba y 12100 qacoBa.

Kour,rcnja je aacegana y cacraBy:
- fiyuan Bynoanh, A]lnfloMr4paHn HHxertep apxnreKrype, qnaH ta npegcegHnx,
- 3opnqa Hnrrh, f,tanroultpaHr npocropHn nnanept qraH h cexperap,
- Mrnojxa Fa6opoerh, ArnroMt4panr rpa[esrncKn r4Hxerbep, qraH,
- Haraura hnpxoerh, gtanroMxpaHn fiHrxe]bep cao6pahaja, qflan,
- AneKca HAa p l,l aaxoenh, Alt nrroM l,t pa H x yt Hx(elbep erekrporexHil Ke, qnaH
- flapxo 3opnnh, ArnflourpaHlr HHx<elbep apxlrreKrype, qrrax
- Oaneepa llJrorueenh, fll,tnroMr{paH]r r{Hxerbep apx[Tekrype, qflaH, Ha npeAnor HapexHor

MnHl,tCTpa.
- Mrpocnaea flpogaxosnh, grnnounpann rpa[eanxcr[ [HxeHrepr.qraH, Ha npegror HagrexHor

MhHHCTpa,

tinan Kouucr,rje Maprqa Mrjajnoenh nraje npucyrna rc onpaB.qaHux pa3nora.

ulnax Komucuje Haraura lirpxosnh, Alinr.ilHx.cao6. He yuecrayje y rflacahby no onoj raqKt4 AHeBHor pega, jep
je rcroBpeMeHo ra npe4crasnni o6pa?;uaava nraHa ,,Yp6annpojerr", npe4yeeia 3a KoHcarrrmHr, ypbanusiu,
npojerroearre I HxerbepilHr ug t-lar{ra.

flopeg qflaHoBa Kouucrje ceAHrltr cy nphcycrBoBarrlt:

- Ilpe4craenuqu o6paflueaqa l4aueHa ]r flonyHa f,ena flnana AerarbHe perynaqnje Ha norecy
KaMeHorloM ,,Cyulrl4a" - 3Apaenax, ,,Yp6aunpojerr" A.fl., npe4ysehe 3a KoHcaflTunr, yp6anraau, npojerroBaFbe H

HHxeFbepuHr u3 9avxa, oAroBopHr,r yp6anucra 3oprqa CpereuoBuh, A, nn. uHx. apx. r Jenexa Crojanoenh t Atfirfi,
fiHX. apx.

il
yBoAHE HAnOMEHE

Ha ceAurqr Crynurxue rpa4a gavxa 6poj 06-46/2021-I oa l. u 2. anpuna 2021. roAilHe AoHera je O4nyxa o
hspaAx l4auena l,l AonyHa gena llnaxa AerarbHe perrynaqrje Ha norecy KaMeHonoM o$u!n4a" - 34paerax
(,,Cn. nucr rpa4a 9avna", 6poj7l21).

l-pa4cra ynpaBa sa yp6aHusau, je xa ocHoBy qnaHa 9. crae 3. 3axoxa o crpareurroj npolleHu ynaqaja xa
xr4BorHy cpeAhHy (,,Ot.rnacHux PC., 6poj 135/04 ra 88/10), a y Be3r4 qnana 46. 3axona o nflaHupaFby u n3tpa++,vt
("Cnyx6enu rflacHrK PC", 6p. 72109,8t109, 64/10, 24/lt, tzu72, 421L3, 50113, 98113, t32114, t45lL4, 83/tB,3tlt9,
37119 - Ap. 3aKoH u 912$ il qrlaHa 18. O4nyxe o rpa4cKhM ynpaBaMa (,,Cn. nucr rpaAa LlaqKa", 6poj Z1fiil, AoHera

I



Peuerce o Henphcrynalby crpareuxoj npoqeHr yrrqaja Ha xvrBorHy cpeguHy H3MeHa n flonyHa Aera
llnaxa AerarbHe perynaqnje Ha norecy KaMeHonoM ,,Cyurhqa" - 3Apagn ar 6poj 350-3/2021-IV-2-01 oa
05.03.2021. roAilHe roje je o6jasrueno y,,Cnyx6enoN ailcry rpa4a t{a.{Ka", 6paj7lZL.

llpeguerxo peuJerbe floHero je xa ocroey Mnurterua Fpyne 3a 3a[IThry xnBorHe cpe4taHe l-pagcxe
ynpaBe sa yp6auusau rpa4a 9avra (6p.501-5712021-IV-2-01 og 04.03.2021. roa.) r flpyrilx 3ailHrepecoBaHilx opraHa u
opranusaquja, y nocrynKy oAnyqilBalba o lr'spa5n crpareuKe npoqeHe yrrqaja Ha xfiBorHy cpeAuHy.

lzlgr4eHe u AonyHe 4ela flnaxa AeralbHe perynaqrje ce oAHoce Ha MaFbe [3MeHe H AonyHe/ na he ce
npilMerbilBar[ crpahexu nocrynaK y cKnaAy ca qnaHoM 516 3axoua o nnaHhparuy ta rcrpaA]br4 (,,Cnyx6enra macHutK PC",
6p.72109,8t109, 64110,24111, 12t1L2,42173,501L3,981t3, L32ll4, t45114, B3lL83LlL9,37ll9 - Ap. 3aKoH n 9120).

Ha ocnoey Ognyxe o rcpaAil LbMeHa u AonyHa 4era flnana AeralbHe perylaqrje Ha norecy KaMeHonoM

,,Cyu)vt1a" - 34paeruax (,,Cn. nucr rpapa 9avra', 6poj 7127) o6patyueau nnana ,,Yp6aunpojerr" A.,Q., npe4ysehe aa
KoHcaJITilHr/ yp6anusau, npojemoaaue u HHxebephHr il3 Llar{Ka, oAroBopHH yp6auucra, 3opuqa CpereHoerh,
At4nn.fiHx.apx., (6poj nnqeHlle 200 0451 03) je npunpeMro Haqpr nrraHa y cKfia4y ca qraHoM 48. 3arona o nrraHilparby
v varparyt,vt (,,Cryx6enu rrracHHK PC", 6p, 72109, Btl09, 64110, 241t7, L2Ul2, 42113, 50/13, 98/13, l32lt4, 7451L4,
83lL83Ut9,37lt9 - Ap. 3aKoH u9120).

y cKnaAy ca qraHoM 49. crae 6. 3arosa o nnaH[paFby 14 h3rpaArbl4 ("Cnyx6eHr ilacHhK PC", 6p. 72l}g,}UOg,
64110,24111, L211L2,42113,501L3,98113, L32ll4, t451t4,83/18, 3U19,37119 - Ap. 3aKoH u 9/20) n qmnou 51.
fipaeulHura o caApxr4Hm/ Haq[Hy u nocrynKy rcpage AoKyMeHara npocropHor ta yp6auucruuKor nnaHuparua ("Cnyrx6eHu
rflacHfiK PC", 6p. 32179), nflaHcKr4 AoKyMeHr noAflexe crpyvnoj KoHrporr4, rojy o6asna Kouucmja 3a nflaHoBe u3 qraHa
52. 3aroxa o nnaHupalby t,r r3rpaAr-br4 ("Orpx6euu rnacHrK PC", 6p. 721A9, 8U09,64110, 24111, t2U12, 421t3,50113,
981L3, l32lL4, L45114,83118,3L179,371t9 - Ap. 3aKoH n 9120).

Haxou crpyuxe KoHrpone Haqpra l4sMeHa. h AonyHa 4ena flrana AeraruHe perylaquje Ha norecy KaMeHonoM

,,Cyl:uvLqa" - 34paanarc o6asrten je jarxn yBnA y rpajasy oA 15 AaHa n ro o[ 28. uaja no 14. jyna 2021. rog. y
nposropiljaMa l-pa4cre ynpaBe sa yp6auusaM rpaAa Llauxa, cBaKor paAHor AaHa oA 8 - 14 caril y3 nphcycrBo
npeAcraBHilKa crpyqHe cnpx6e, y LleHrpanHoM xony 3rpaAe l-pa4a u ua cajry rpa,qa qaqKa, rge cy 6unn ]43JloxeHN 14

reKcr 14 rpa$uuru flprno3u.

OilauaaaFbe jaauor yB[Aa y Haqpr LbMeHa h AonyHa 4ena [1nana AeralbHe perynaquje Ha norecy KaMeHonoM

,,Qutvl1a" - 3gpaeruarc je u:apueuo y noKanHoM nucry ,,9avaucxlt mac" t4 y AHeBHoM fivtcr| ,,fi16\r, o6a o6jaemeua AaHa
28. uaja 2021. ro$,, ca o4pefnaarueM AaryMa jaane ce4nnqe Kouucuje 3a nnaHoBe 3a AaH 21, jyx 2021. rog. ca
noqerKoM y tZ carh.

Jaaxa cef,Hrqa Kouucuje oApxaHa je 4aHa 21, jyxa 2021. ron.
Jasxol4 ceAHilqoM rouucuje npe4ceAaBao je llpe4ce4uux xourcuje f[yurax Bynoeuh, Afinrr.HHx.apx.
Harox o4pxaue jaeue ceAHrlle/ Kouracuja je nacraerna ca paAoM Ha 3arBopeHoj cegnrqr, o4pxanoj rcror

AaHa Ha rojoj je npunpeM[na a3sp!tt1sj o o6asrbeHoNt jaexou yBt4Ay.

III

KAPAKTEPI,ICTI4 KE JABHOI yBXEA

Y apeue rpajara jaexor yBHf,a nrje 6nno npnueg6n Ha Haqpr l4suexa n Aonyra gera nrana
AerarbHe perynaqnje Ha norecy KaMeHonoM ,,Cyu!wqa" - 3ipanruax,

IV

3AK'bYqAK

Haxox o6aBrbeHor janxor yBhga n ofiprxaHe jaene cegnrqe 21. jyua 2021, rog,, Kour,rcnja sa
nraHoBe rpa4a 9auxa Ha 3arBopeHoj cetrxnqn ogpxaxoj 21. jyxa 2021. ro4. je roxcraroBara Aa je xaqpr
heMeHa ta f,onyHa Aena flnaxa AerarbHe perynaqnje Ha norecy kaMeHonoM ,,Cytuuw1a" - 3gpaeruax y cBeMy
ycurafien ca 3aKoHoH o nnaHilpa]by H r,lerpa4rrr ("Cn.rnacH]rK PC'i 6poi 72109, 81/09-ncnpaBka,
64lLA-oWyKa yC, 24lLL L?L|L2, 421L3-omyKa yC, 50/13-ognyKa yC, 98/13-onnyxa YC,
L32lt4, L45lL+ 83/18, SLlLgt 371L9-ep,eaKoH, 9l2O n'5212L), Kao h Aa cy npx H3paah nnaHa



npt,lMerbeHa cBa Baxeha npaB[rra, cTaHAapAh r.l HopMar}lBt,t H3 o6rlacr]r yp6aHHcTr4qKe cTpyKe H

jegnornacxo EoHer 3aKrbyqaK ga ce nnaH Moxe ynyrnrn y Aafty npoqeAypy AoHouJeba, oAHocHo

AocraBrtrl,r Fpa4cxom eehy r Cxynurnxr rpaga 9arrxa na yceajate.

,hHx.apx./ t{flaH/ npeAcT. Mt4Hl4cT.

7, Mrpoc,naaa llpopaxoenh,4rnn.rpaf .uHx., qnaH, npeAcr. Mt,tHtlcr.

rpaAa 9aqra

.l,lHX.apX./ t{rlaH il npeAceAHrlK,

(y'paD.
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лист бр. 7

ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА

КАМЕНОЛОМ

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ЛЕГЕНДА:

МЕШОВИТА НАМЕНА

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ПОВРШИНЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈE

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Експлоатациона поља

Пратећа површина у функцији каменолома

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ,УРБАНПРОЈЕКТ  - 

УРБАНИЗАМ,  ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

Одговорни урбаниста

Зорица Сретеновић, дипл. инж. арх.

Директор

Андреја Андрић, дипл. инж. грађ.

ПОВРШИНЕ У ФУНКЦИЈИ ВОДОТОКА СУШИЦА

                                          (Регулисан уцевљењем)

Појас заштитног зеленила у оквиру каменолома

Граница грађевинског подручја

Резервне површине за проширење експлоатационих поља

јун, 2021. г.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НА ПОТЕСУ КАМЕНОЛОМ

„СУШИЦА“- ЗДРАВЉАК

Граница измена и допуна ПДР-а

Граница ПДР-a

Граница између катастарских општина

НАЦРТ ПЛАНА






















  




















 




































































































































   











































































 









































 













































































КП Н1

КП Н2

Г

Л

Г
Л

Г

Л

Г

Л

Г
Л

1
0
.
0

01

02

03

04

У

ц

е

в

љ

е

н

и

 

в

о

д

о

т

о

к

5
.
0

1

0

.
0

05

06 07
08

09

10

11

1213

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Р

Л

Р = 1:2500

лист бр. 9

ЛЕГЕНДА:

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈE

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ,УРБАНПРОЈЕКТ  - 

УРБАНИЗАМ,  ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

Одговорни урбаниста

Зорица Сретеновић, дипл. инж. арх.

Регулациона линија

ГЛ

Грађевинска линија

РЛ

Граница грађевинског подручја

Директор

Андреја Андрић, дипл. инж. грађ.

Граница парцела јавне намене

ПЛАН УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

бр. Y X

Координате тачака за

обележавање зона градње

у оквиру каменолома

1 7445084.444 4856109.459

2 7445083.137 4856098.537

3 7445112.925 4856094.973

4 7445114.232 4856105.895

ПОВРШИНЕ У ФУНКЦИЈИ ВОДОТОКА СУШИЦА

                                          (Регулисан уцевљењем)

јун, 2021. г.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НА ПОТЕСУ КАМЕНОЛОМ

„СУШИЦА“- ЗДРАВЉАК

Граница ПДР-a

Граница између катастарских општина

НАЦРТ ПЛАНА

Граница измена и допуна ПДР-а

5 7445024.91   4856082.11

6 7445033.06   4856082.71

7 7445049.55   4856082.86

8 7445058.47   4856082.22

9 7445066.12   4856081.68

10 7445102.05   4856077.59

11 7445111.50   4856075.92

12 7445120.53   4856071.61

13 7445122.14   4856071.78

14 7445124.69   4856077.08

15 7445127.30   4856077.36

16 7445143.31   4856076.05

17 7445165.29   4856077.71

18 7445179.54   4856078.78

19 7445188.88   4856078.41

20 7445218.62   4856081.04

21 7445225.41   4856043.03

22 7445192.23   4856022.39

23 7445184.41   4855990.82

24 7445177.60   4855963.93

25 7445167.23   4855947.95

26 7445153.98   4855933.92

27 7445144.34   4855901.09

28 7445127.69   4855877.28

29 7444939.22   4855950.75

30 7444933.48   4855957.02
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