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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 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПРОШИРЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ МЕСНОГ ГРОБЉА 

„ЛУГОВИ“ У ТРБУШАНИМА 
 

 
 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног 

гробља „Лугови“ у Трбушанима (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 

 

Члан 2. 

 

 Планом детаљне регулације обухваћен је део КО Трбушани. Граница Плана 

детаљне регулације почиње од некатегорисаног пута кп. бр. 1931 код кп. бр. 730, идући 

њом до североисточне границе кп. бр. 729, затим настављајући источном границом кп. бр. 

727/3, 727/2 и 727/4 до некатегорисаног пута кп. бр.1927 идући њом до почетне тачке. 

 Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана приликом 

припреме и стручне контроле нацрта плана. 

 Површина плана детаљне регулације износи око 2,11 hа.   

            Руководство града Чачка је покренуло иницијативу за доношење Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у 

Трбушанима, јер је то неоходно за нормално функционисање насеља и решавање 

проблема сахрањивања на том подручју. 

 Изради Плана детаљне регулације се приступа ради проширења и уређења 

постојећег гробља „Лугови“ у Трбушанима.  

 

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни план 

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

 Просторним планом града Чачка планирано је уређење, одржавање и проширење 

постојећих гробаља, као и формирање нових локација за гробља на руралном подручју уз 

обавезну израду одговарајуће урбанистичке документације - плана детаљне регулације за 

уређење гробља. Планом је предвиђено опремање гробља неопходним садржајима и 

пратећом комуналном инфраструктуром. 

 

 Графички део Плана детаљне регулације израдиће се на овереном катастарско – 

топографском плану за деo КО Трбушани. 



 

2 

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 и даље адекватно техничко и 

комунално опремање локацијe. 

 

 

Члан 5. 

 

 Основни циљеви за уређење и изградњу предметног подручја су следећи: 

 -.усклађивање са смерницама које даје Просторни план града Чачка („Службени 

лист града Чачка“, број 17/2010); 

 - уређење постојећег сеоског гробља са планираним проширењем; 

 - обезбеђивање неопходних садржаја за гробље; 

 - дефинисање саобраћајне мреже; 

 - рационалније коришћење грађевинског земљишта;  

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

 - квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром и 

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

 

  

Члан 6. 

 

            Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 

односи се на две основне намене – земљиште за површине и објекте јавне 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. 
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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, услуга 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 детаљне регулације мора да садржи све елементе утврђене чланом 28. 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 детаљне регулације 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). 

 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 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 неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног гробља 

„Лугови“ у Трбушанима, број 350-5/2021-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“.  

 

 

 

 

http://www.cacak.org.rs/
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Члан 12. 

 

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

облику).  

 

 

Члан 13. 

 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број:_________________ 

Датум:______________ 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Скупштине града Чачка 

 Игор Трифуновић 
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О б р а з л о ж е њ е 

   

............Правни основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 

проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима 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. 

           Руководство града Чачка је покренуло иницијативу за доношење Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у 

Трбушанима, јер је то неоходно за нормално функционисање насеља и решавање 

проблема сахрањивања на том подручју. 

 Плански основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 

проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима је Просторни план града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 17/2010). 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће поступак 

јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације. 

 У поступку за доношење Плана детаљне регулације прибављено је позитивно 

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

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

501-281/21-IV-2-01 од 12.11.2021.г., да није потребно израдити стратешку процену утицаја 

Плана детаљне регулације на животну средину. На основу овог мишљења, Градска управа 

за урбанизам града Чачка донела је решење о неприступању стратешкој процени утицаја 

на животну средину Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног гробља 

„Лугови“ у Трбушанима, број 350-5/2021-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). 

 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 

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

елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.  

 Одлука о изради урбанистичког плана, у складу са чланом 46 став 3. Закона о 

планирању и изградњи, објављује се у „Службеном листу града Чачка“ и у Централном 

регистру планских докумената. 

 Саставни део Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског подручја, 

као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о неприступању стратешкој 

процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за проширење и уређење 

месног гробља „Лугови“ у Трбушанима, број 350-5/2021-IV-2-01 од 15.11.2021. године.           

            Уз нацрт Одлуке прилаже се мишљење Комисије за планове града Чачка број 06-

191/2021-IV-2-01 од 23. новембра 2021. године, као и решење Градске управе за 

урбанизам града Чачка о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину 



fhaHa AerarbHe perynaqraje 3a rrpomrpeme r4 ype$eme Mecnor rpo6ma ,,JlyroBr,roo
Tp6yruaunrraa, 6poj 3 50-5 I 2A2l -lY -2-01 og I 5. 1 I .2021 . roAprHe.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 

Број: 350-5/21-IV-2-01   

15. новембар 2021. 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-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 НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ПРОШИРЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ МЕСНОГ ГРОБЉА „ЛУГОВИ“ У 

ТРБУШАНИМА 
 

 
 

 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени утицаја на животну средину 

Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ 

у Трбушанима. 
 

 2. Ово решење објављује се у Службеном листу града Чачка 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одлуком о изради Плана детаљне регулације за проширење и уређење 

месног гробља „Лугови“ у Трбушанима приступиће се изради Плана детаљне 

регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима. 

 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. 



oKBHp 3a oAo6paBarre 6ygyhnx pasrojulrx upojerara o4pefeHlrx rlpomrcaMa rojnua ce

ogpefyje npoueHa yruqaja Ha xr,rBorHy cpe4]rHy.

Crasol{ 2. uctor qJraua rrporucaHo je 4a 3a [JraHoBe r{ nporpaMe H3 craBa 1. oror
qJraHa rojralra je npegnn[eno ropumherre MarLrlx rroBpmurra rra JroKaJrHoM IrI{Boy,

oAJryKy o crparemroj upoqeH[ AoHocH oprau HaAJrexaH 3a flpunpeMy nJranfl rI
uporpaMa arco rrpeMa Kprrrepujynaunra nponlrcarrnM oBI{M 3aKoHoM, yrBpAH Aa
uocrojr.r moryhnocr snauajuux yruqaja Ha )ICI.rBorHy cpeArruy.

Y noc:rynxy oAnyquBarra o v3paALL crparerrrKe rporleHe yrrruEa Ha xlaBoruy
cpeAr,rHy fhasa AeraJEHe perynauraje 3a rrpomprpelre I{ ypelerre MecHor rpo6ra,,JIl,ToBt4'o
y Tp6yruanuua, rpu6aBJbeno je *rurureme lpyne 3a 3arrrrrrry xr4BorHe cpeAr{He lpagcxe
yrpaBe zayplaruwsau lpa4a 9a.rxa 6poj 501-281DA2L-IY-2-01 oa 12.11.2021. ro.ryIHe y
rome je rrspaxeH craB Ea3a r.r3pary llnasa Aerzubne pery:raqaje 3a rpomr4perbe ra ypelerre
MecHor rpo6ma ,,JIl,ToBuoo y Tp6yuraruaMa Ha ocuoBy \raua 9. craB 1. 3axona o
crpareurroj rporleHr4 yrwpja Ha xrrBoruy cpeAlaHy (,,Cr. nracHHK PC" 6poj 135104 w
88/10 ) u Yuyrcrna 3a crpoBoferbe 3axona o crparerrrxoj upoqeuu yrwgja Ha xr{Bor}ry
cp€AuHy, rd3Aaror oA MunncrapcrBa HayKe Lr 3amrr4re xuBorrre cpeAr{He PC, Yupana :a
3aruTlrry xrrBorue cpeAHHe y Eeorpa4y 2007. foAr,rue, nnje neonxoAuo rrpracr)rrr,ITr
vrcpa4ut Irlsremr:aja o arparerrucoj npoqenuyrwpja Ha xruBorHy cpeAr{Hy.

Ora Yupana je uiraajyhz y BHAy rrJraHr4paHe HaMeHe, rrr4r6eur4rly Aa je ypalena
crparemKa rrporleHa y"ruqaja Bra[rer xujepapxnjcKor HHBoa 3a rIeJry repuroprajy tpeila, ila
rrpeAMerHrdM rrJraHoM lrucy rrJraHupaHrr 6yayh*r paraojnu upojemrrr o4pefenu
rporrrcrrMa rcojunaa ce ypefyje rporlena yruqaja Ha rrurBorHy cpeflrrny, yrBpArrJra Aa
rrpeAMernrr nJraH He [oAJre?me odaeesN rr3paAe crparemre rrporlene yruqaja y cMI4cJry

ogpe46e qraua 5. cras 1. 3arona o crparerrmoj npoqenu yraqaja Ha xHBorHy cpeAHHy
(,,C.rr. rnacHr.rK PC", 6poj 135104 r 88/10 ), a na ocuoBy rpefioAno npu6anrexor
Mr4rrrrberba lpyne 3a 3arrrrr{Ty xr{BorHe cpeArrne one Ynpaae 6poj 501-28t12021-IY-2-01
ot 12.11.2021. roArHe, Kao opraHa HaAnexHg;i.l-Lolrone 3arurilre xHBorHe cpeArrue.
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PEIIYENI4KA CPEI4JA
|PAACKA yrrPABA 3A yPEAHT43AM

|PAAA IIAI{KA
Epoj : A6-L9 I I 2021 -IY -2-0 I
23. noeeN,rdap 2021. ro,{rue
IIAI{AK

Komucuja sa rrJraHoBe rpaAa rlaurca, Ha cegnlrrlrr oAplrcanoj aana23.
nore*r6pa 2A21. roArrne, Ha ocHoBy rrJrarra 52. 3arcoua o [Jrarruparby rr r{3rpaAblr
("Cn.macur4K PC", 6poj 72109, 81109-wcnpaBKa, 641t}-oxtryra YC, 24lll, l2llt2,
42113-oarLyra YC, 50/13-oaryra YC, 98/13-oanyxa YC, t32ll4, 145114, 83/18,
3lll9,37ll9-gp.zaKoH, 9l2A w 5212L) pa3Marpa.na je rpeAJror O4.nyrce o lr3paArr
Illaua ,qeraJbne perynaquje 3a rrporurperbe ru ypeleme Mecnor rpoOra
,rJlyronr.roo y Tp6yuraHlrMa u jegnor"rracHo AoHeJra c.ueAehu:

3AKJb)TtIAK

Aaje ce rro3rrrrrBno MrrrlJberre
Aerarblre peryJraqrje ra ilpouuperbe rr
Tpbyruanurvra.

rra npe4Jror O4nyre o r{3paAu ll"nana
ype[erre Mecnor rpo6.rra ,rJlyronntt y

3AMEH[rK IIPEACEAHIrKA KOMr4ClrJE,
Mapuqa Mr.rjaj.noruh, gunl.rrH)m.apx.
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