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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-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 дана _________ 

2021. године, донела је 

 

 

 
О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЧАЧКА 2035 
 
 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035 (у даљем тексту: 

Генерални урбанистички план). 

 

 

Члан 2. 

 

 Генералним урбанистичким планом обухваћене су целе катастарске општине 

Чачак и Бељина и делови катастарских општина: Трбушани, Љубић, Коњевићи, Прељина, 

Трнава, Атеница, Кулиновци, Лозница, Јездина, Придворица, Парменац и Пријевор.  

Граница Генералног урбанистичког плана се поклапа са границом сада важећег 

Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. („Службени лист града Чачка“, број 

25/2013).  

 Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана приликом 

припреме и стручне контроле нацрта плана. 

 Површина Генералног урбанистичког плана износи око 4020,00 hа.  

  

            Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и 

путеве „Градац” Чачак је покренуло иницијативу за доношење Одлуке о изради 

Генералног урбанистичког плана Чачка 2035, како би се преиспитивањем планских 

решења датих у важећем Генералном урбанистичком плану града Чачка 2015. („Службени 

лист града Чачка“, број 25/2013) створили услови за унапређење управљања урбаним 

развојем градског подручја у смислу уређења, коришћења, изградње и заштите простора. 

            Такође плански хоризонт важећег Генералног урбанистичког плана је истекао, а 

предлаже се израда новог Генералног урбанистичког плана са планским хоризонтом до 

2035. године. 

 

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Генералног урбанистичког плана представља Просторни 

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

урбанистички план мора бити усклађен и са осталим плановима ширег подручја.  

 Просторни план града Чачка препознаје у постојећој мрежи насеља издвајање 

градског насеља Чачак, како својом величином тако и централитетом. Евидентиран је 

брзи економски и популациони раст урбаног дела. Просторним планом града дата је 



 

2 

основа концепта развоја и организације будуће мреже насеља. На подручју Чачка на бази 

исказаног потенцијала формирана су три градска секундара центра. На тај начин се 

смањују гравитационе зоне са пружањем услуга Градског центра и реализује се потреба 

децентрализације градског насеља Чачак чиме се не умањује чињеница да он и даље има 

највиши ранг у хијерархији насеља као центар, који представља административно – 

управно, културно, образовно, здравствено и др. средиште.  

У будућој мрежи насеља са аспекта функционалног опредељења и положаја 

фигурирају насеља: 

-  градски центар (градско насеље Чачак); 

-..приградска насеља (Парменац, Бељина, Придворица, Јездина, Лозница, 

Кулиновци, Атеница, Трнава, Коњевићи и Љубић); 

- секундарни центар (Мрчајевци, Прељина и Мршинци - Слатина); 

- бањска насеља (Горња Трепча, Овчар бања, Слатина); 

-.насеља са развијеним центром (Пријевор, Трбушани, Заблаће, Јежевица, 

Прислоница, Доња Трепча и Остра) и остала; 

-  примарна насеља. 

 Будући правац развоја града Чачка треба да иде кроз развој производних и других 

привредних делатности, методом усавршавања технолошких процеса рада, подизањем 

степена ефикасности преко савремених техничко - технолошких решења, успостављањем 

нове, квалитетније структурне односе у привређивању. Тај квалитативно виши ниво 

привредне структуре изражава се кроз повећавање учешћа терцијарних и квартарних 

сектора делатности у оствареном дохотку и запослености града Чачка. Уз висок 

технолошки ниво производних делатности треба остварити висок ниво ефикасности 

услужних делатности и инфраструктуре са претежним ослањањем на интелектуалне 

услуге.  

Просторним планом града Чачка дугорочна концепција уређења простора и 

грађења централног градског насеља Чачка, дефинисана је следећим општим и 

специфичним циљевима и критеријумима одрживог развоја:  

- на основу природних и створених чинилаца градско насеље развијати кроз 

реконструкцију, погушћавање и уобличавање постојећих зона градње и на најповољнијим 

теренима за изградњу; 

- обезбедити просторе за квалитативно вишу фазу развоја привредних делатности 

уз поштовање принципа одрживог развоја; 

-.дефинисањем урбанистичких правила и услова урбанистичке регулације, 

обезбедити заштиту културно - историјског наслеђа и континуитет очувања и даљег 

унапређења специфичних карактеристика насеља, рационално и економично коришћење 

природних добара, воде и енергије, заштиту природних и створених вредности, заштиту 

од ратних разарања, елементарних непогода, техничких катастрофа и ризика; 

- кроз услове свих видова заштите омогућити даље унапређење и ревитализацију 

трајних вредности, животне средине и изградњу и унапређење виталних комуналних и 

инфраструктурних система; 

-.у складу са положајем насеља у окружењу планирати развој функција 

квалитативно и квантитативно за задовољење потреба гравитационог подручја;  

- планирати хумано уређење простора уз уједначавање стандарда урбане опреме на 

територији насеља градског карактера; 

- омогућити рационалну употребу и газдовање грађевинским земљиштем, кроз 

стално усавршавање економских параметара; 

-  обезбедити стално праћење механичког прилива и кретања становништва, ради 

контроле и усмеравања миграционих токова;   

- омогућити просторе за квалитативно вишу фазу развоја привредних делатности и 

развој приватне инцијативе; 



 

3 

-.дефинисањем урбанистичких правила и услова урбанистичке регулације, 

обезбедити рационално и економично коришћење природних добара, воде и енергије, 

заштиту природних и створених вредности, заштиту од ратних разарања, техничких 

катастрофа и ризика, елементарних непогода, културно - историјског наслеђа и 

континуитет очувања и даљег унапређивања специфичних карактеристика насеља. 

 

 Графички део Генералног урбанистичког плана израдиће се на овереном 

катастарско – топографском плану за целе катастарске општине Чачак и Бељина и делове 

катастарских општина: Трбушани, Љубић, Коњевићи, Прељина, Трнава, Атеница, 

Кулиновци, Лозница, Јездина, Придворица, Парменац и Пријевор. 

 

 

Члан 4. 

 

 Генерални урбанистички план садржаће нарочито: границе плана и обухват 

грађевинског подручја, генерална урбанистичка решења са наменама површина које су 

претежно планиране у грађевинском подручју, генералне правце и коридоре за 

саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру, поделу на 

целине за даљу планску разраду плановима генералне регулације за цело грађевинско 

подручје и друге елементе значајне за даљу планску разраду урбанистичког плана.  

 Принципи планирања дефинишу се кроз: 

 -.примену и поштовање законске регулативе и правила струке у поступку 

планирања; 

 - заштиту јавног интереса; 

 - заштиту и унапређење животне средине; 

 -.дефинисање намене површина које су претежно планиране у грађевинском 

подручју; 

 -.дефинисање генералних праваца и коридора за саобраћајну, енергетску, 

водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру; 

 -.дефинисање свих потребних елемената за даљу планску разраду урбанистичког 

плана; 

  

 

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); 

 - усклађивање са осталим плановима ширег подручја; 

 - преиспитивање планских решења датих у важећем Генералном урбанистичком 

плану града Чачка 2015. („Службени лист града Чачка“, број 25/2013); 

 - стварање услова за унапређење управљања урбаним развојем градског подручја у 

смислу уређења, коришћења, изградње и заштите простора; 

 - рационалније коришћење грађевинског земљишта; 

 -.дефинисање усмеравајућих услова уређења и грађења, који ће се даље 

разрађивати Плановима генералне регулације; 

 -.дефинисање јавног интереса кроз разграничење простора јавне и остале намене; 

- дефинисање саобраћајне мреже; 

 - квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром; 

 - постизање већег степена укупне функционалне интегрисаности простора, боља 

саобраћајна и економска повезаност, побољшање квалитета живота, као и стимулисање 
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развоја насеља и подручја као више - функционалног, производног, социјалног и 

културног простора и јачање економске снаге. 

 

 

Члан 6. 

 

            Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим 

елементима просторног развоја. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја односи се на дефинисање претежне намене површина, 

генералних траса и коридора саобраћајне и комуналне инфраструктуре и усмеравајућих 

услова уређења и грађења који ће се даље разрађивати Плановима генералне регулације у 

складу са Просторним планом града Чачка у оквиру обухвата плана.  

 

 

Члан 7. 

 

 Рок за израду Генералног урбанистичког плана је 18 месеци од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 

 

 

Члан 8. 

 

 Генерални урбанистички план ће израдити Јавно предузеће за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак.  

 Носилац израде Генералног урбанистичког плана је Град Чачак, Градска управа за 

урбанизам.  

 Средства за израду Генералног урбанистичког плана обезбедиће се кроз редовне 

активности предвиђене програмом пословања Јавног предузећа за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак. 

 

 

Члан 9. 

 

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

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

стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs. 

Подаци о раном јавном увиду и јавном увиду огласиће се у средствима јавног 

информисања.  

 

 

Члан 10. 

 

Обрађивач плана дужан је да Генерални урбанистички план изради у свему према 

одредбама важећег закона и подзаконских аката. 

План мора да садржи све елементе утврђене чланом 24. и 29. 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). 

 План мора да буде урађен у складу са Правилником о класификацији намене 

земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања 

(„Сл. гласник РС“, број 105/2020). 

http://www.cacak.org.rs/
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 Графички део Генералног урбанистичког плана 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 регистра 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 приступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Генералног урбанистичког плана Чачка 2035, број 350-19/2021-IV-2-01 

од 15.11.2021. 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 објављује се у „Службеном листу града Чачка“.  

 

 

Члан 12. 

 

 План ће се израдити се у четри (4) 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 Генералног урбанистичког плана 

Чачка 2035 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-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). 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. 

            Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и 

путеве „Градац” Чачак је покренуло иницијативу за доношење Одлуке о изради 

Генералног урбанистичког плана Чачка 2035, како би се преиспитивањем планских 

решења датих у важећем Генералном урбанистичком плану града Чачка 2015. („Службени 

лист града Чачка“, број 25/2013) створили услови за унапређење управљања урбаним 

развојем градског подручја у смислу уређења, коришћења, изградње и заштите простора. 

            Такође плански хоризонт важећег Генералног урбанистичког плана је истекао, а 

предлаже се израда новог Генералног урбанистичког плана са планским хоризонтом до 

2035. године. 

            Плански основ за доношење Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана 

Чачка 2035 је Просторни план града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 17/2010). 

 Генерални урбанистички план ће израдити Јавно предузеће за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак.  

 У поступку за доношење Генералног урбанистичког плана прибављено је 

позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-191/2021-IV-2-01 од 23. 

новембра 2021. године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне 

средине број 501-283/21-IV-2-01 од 12.11.2021.г., да је потребно израдити стратешку 

процену утицаја Генералног урбанистичког плана на животну средину. На основу овог 

мишљења, Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о приступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Чачка 

2035, број 350-19/2021-IV-2-01 од 15.11.2021. 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). 

            Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим 

елементима просторног развоја. 

 Одлуком је прописана обавезна садржина Генералног урбанистичког плана и то: 

границе плана и обухват грађевинског подручја, генерална урбанистичка решења са 

наменама површина које су претежно планиране у грађевинском подручју, генералне 

правце и коридоре за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу 

инфраструктуру, поделу на целине за даљу планску разраду плановима генералне 

регулације за цело грађевинско подручје и друге елементе значајне за даљу планску 

разраду урбанистичког 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 приступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Чачка 2035, број 350-

19/2021-IV-2-01 од 15.11.2021. године.           



a
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feuepaauor yp6anucrrlrrKor rrrraua 9aqra 2035,6poj 350-1912021-lY-2-01 os 15.11.2021.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 

Број: 350-19/21-IV-2-01   

15. новембар 2021. године 

Ч А Ч А К 
 
 

 На основу члана 9. став 1. 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-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 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 ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЧАЧКА 2035 
 

 
 

 1. ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног 

урбанистичког плана Чачка 2035. 
 

 Разлози за вршење стратешке процене утицаја на животну средину Генералног 

урбанистичког плана Чачка 2035, су сагледавање, процена и утврђивање могућности 

значајних штетних утицаја на животну средину на основу намене у просторно - 

функционалној намени подручја која се планира, а која могу бити од утицаја на стање 

животне средине, са проценом мера које је потребно предузети како би се евентуални 

могући значајни штетни утицаји на животну средину спречили, отклонили или свели на 

минимум. 
 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног 

урбанистичког плана Чачка 2035 мора да садржи мере чијим спровођењем би се: 

 - испоштовале мере и циљеви дефинисани Програмом заштите животне 

средине града Чачка 2018-2027 („Сл. лист града Чачка“ број 14/2018), 
 -  остварио план за заштиту животне средине и одрживи развој, 
 -  остварио урбанистички развој кроз функционалну организацију и међусобну    

повезаност свих служби, делатности и објеката, 

 -  обухватили основни проблеми заштите животне средине и могућност утицаја 

плана на разне области и делове животне средине и урбане целине, 

 -  обухватиле карактеристике утицаја плана на животну средину, нарочито у 

погледу вероватноће, интензитета, сложености, реверзибилности, временске и просторне 

димензије, кумулативне и синергијске природе утицаја, ризика по људско здравље и 

животну средину, деловања на области од природне, културне и друге важности и 



деловања на угрожене области, 
 -  умањио утицај на биолошки диверзитет подручја, 
 -  обезбедило очување природне средине. 

 

 2. У оквиру стратешке процене разматраће се постојеће стање животне средине, 

значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и 

макро локацију и друга питања и проблеми животне средине подручја обухваћеног 

Планом. 
 

 3. У оквиру стратешке процене имајући у виду планиране намене на подручју 

обухваћеном границом Плана, неће се разматрати просторна димензија – преко гранична 

природа утицаја и деловање на области од природног, културног и другог значаја – 

посебне карактеристике, области или природни предели којима је признат заштићени на 

републичком или међународном нивоу, културно историјска баштина и области са 

различитим режимом заштите, као карактеристике утицаја предметног плана на животну 

средину. 
 4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на животну средину  израдиће 

се Извештај о стратешкој процени Генералног урбанистичког плана Чачка 2035 који 

садржи елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину (»Сл.гласник РС«, број 135/04 и 88/10): 

 - полазне основе стратешке процене; 
 - опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 
 - процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних 

утицаја на животну средину; 

 - смернице за израду стратешких процена на нижим хијарархиским нивоима и 

процене утицаја пројеката на животну средину; 
 - програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма 

(мониторинг); 
 - приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 

 - приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и 

програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања 

животне средине укључена у план или програм; 

 - закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 

представљене на начин разумљив јавности; 

 - друге податке од значаја за стратешку процену. 

 У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање  и 

квалитет чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште) у границама предметног 

Плана. 

 У случају непостојања релевантних података извршиће се циљана мерења у 

складу са Законом. 
 Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину део је 

документације која се прилаже уз план. 
 

 5. Носилац израде извештаја о стратешкој процени, биће одређен у складу са 

Законом. 

 Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да дефинише 

методологију и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени. 
 Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року 

од 1 (једног) месеца од дана доношења овог Решења. 
 Средства за израду извештаја о стратешкој процени, обезбедиће град Чачак. 



 

 6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена 

сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају 

интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине. 
 Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са 

јавним увидом предметног плана, сходно члановима 18. и 19. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 88/10) и члана 50. 

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). 
 

 7. Ово решење чини саставни део Генералног урбанистичког плана Чачка 2035 и 

објављује се у Службеном листу града Чачка. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одлуком о изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035 приступиће се 

изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035. 
 

 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, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања 

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. 
 

 Како се у конкретном случају ради о изради Генералног урбанистичког плана 

Чачка 2035, који обухвата целе катастарске општине Чачак и Бељина и делове 

катастарских општина: Трбушани, Љубић, Коњевићи, Прељина, Трнава, Атеница, 

Кулиновци, Лозница, Јездина, Придворица, Парменац и Пријевор, а што представља 

основ и оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима 

се уређује процена утицаја на животну средину, то је ова Управа донела Одлуку о изради 

стратешке процене, а у смислу одредби члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину. 
 

 У поступку доношења решења о приступању стратешкој процени, прибављено је 

мишљење Групе за заштиту животне средине Градске управе за урбанизам града Чачка 

број 501-283/2021-IV-2-01 од 12.11.2021. године у коме је изражен став да је на основу 

члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник Републике Србије”, број 135/04 и 88/10) и на основу Упутства за спровођење 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, (издатог од Министарства 

науке и заштите животне средине Републике Србије, Управа за заштиту животне средине 

у Београду 2007.године) за израду Генералног урбанистичког плана Чачка 2035 потребно 

прибавити Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину овог плана. 
 

 Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
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PETIYBM4KA CPEI4JA
|PAACKA YTIPABA 3A YPEAH'I3AM
rPMA IIAIIKA
Epoj : 06- 19 I 12021 -IY -2-01
23. uosex,rdap 2421. ro4uHe
qAI{AK

Ko*rucuja sa nJrarroBe rpaAa rlaurca, Ha ce4Htrurr o4plrarroi aura 23.
noneudpa 2021. roArrrre, Ha ocuoBy rrJrarra 52. 3arcoua o nJranrrpamy Ir rl3rpaArbrr
("Cn.rracHrr PC", 6poj 72109, 81109-ucrlpaBKa, 64110-oAtyra YC, 24111,, l2lll2,
42113-awtyrca YC, 50/13-oaryra VC, 98/13-oaryxa YC, l32ll4, l45ll4, 83i18,

31119,37119-tp.zaKou, 9120 tr 5212t) pasMarpana je rpeArror Olayrce o I{3paArI

Ieuepa.rrnor yp6anucrurrKor rrJraHa rla.ma 2035 n jeguornacHo AoHeJra c.neAehn:

3AKJSYIIAK

Aaje ce rro3rrrlrBHo MrrruJberbe Ha rlpeAJror O4ayre o rr3paAlr

Ienepa.nnor ypdanucrrrqKor rIJraHa rlaqrca 2035.

3AMEHI4K NPEACEAHI,IKA KOMI,ICI,IJE,
Mapuqa Mujajnonuh, gnnr.Irux.apx.
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