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Peuy6rura Cp1rrya
rPAA qAqAK
Ipa4cmo nehe
Epoj: 06-3512023-tII
9. naapr 2023. rolulae
qAI{AK

cKy[ruTI{HA rPAAA TIAqKA

Ha ocHoBy qJraHa 46. 3arona o .nora-nuoj caMoy[paBr4 (,,Cn.rnacHm PC"
6p.129/2007, 8312014 - ,{p.3aKoH, 10l/2016 - Ap 3aKoH, 47l2AI8 u lll/2021- .rp. saron) ra

qraHa 84. Crary'ra rpaAa 9aqra (,,C:r. mac'r rpala r{a.rxaoo 6p.612019),

fpa4cro eehe rpaga r{auKa, Ha ceAHprrlr4 o4pxanoj 9. napra 2023. rolutte, yrBpAr4Jro
je

rrPEAJrOr
oAJryKE O rI3PAru{ IJTAHA AETAJbHE PEryJrArU4JE 3A rpOEJbE y

JrrmHltru{

rra rlpeAJraxe Cryururuulz. Ea AoHece

oAJryKy
o r,BPAnr4 frJrAHA AETAJbHE PETyJIATI{JE 3A IPOEJbE y Jr}rrrHr,rr[4

y reKcry roju je AocraBJbeH ol6opsr.ruuMa 3a ceAHr4rly CxynruruHe.

I,Isnecrruaq Ha ceAHr4rlu Cxynunune je Bepa Jaroerenuh, HaqeJrHr{K fpa4cr<e
ylpaBe sa yp6aruasarra rpaAa r{aqna.



PETIYEJII,IKA CPBI4JA
fPA{CKA YTIPABA 3A YPEAHI,I3AM
TPAAA IIAIIKA
Epoj : 350 -19 I 2422-lY -2-0L
27.02.2023. roAune
IIAqAK

01 05. m3'
{lP U4[fi rbERo" ---------

rPAE qAqAK

,1fr3fi,ffi-I''!i$i-

I?ta(* 
uurx'rPaf

TPAACKO BEhE TPAAA IIAIIKA

IIAIIAK

IIPEnMET: fiocran.narbe rrpeAJrora oArryme:

Y upunory aKTa AocraBJbaMo BaM rrpeAJror Ogryre o [IBpaAu fl.rrana
AeraJbHe peryraq[je sa rpo6Jbe y Jluunnqu palu Ailrer [ocryrlarla oAHocHo,
pa[u ymplrasarra pr AocraBlbawa CryururuHrr rpaAa Ha pa3Marpame r{ AoHorrreme.

llpnnor: - Haqpr: oArryKe.

- Peurerre o Herprcry[arby crpareruKoj upoqenw yrw1aja Ha xllBorHy
cpeAr.rHy rrJraHa, 6poj 3 50- I 9 12022-IY -2-A I ox 20 .02.2023. roAraue.

- 3arcryrax Konancuje 3a rrraHoBe rpaAa r{aura, 6poj A6-23123-IY-2-01 ol,
27.02.2023. ro4uue.

- fpa$zvxu rpr4Jror.

EJIHI,IK YTIPABE,
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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 _________ 2023. године, донела је 
 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ГРОБЉЕ У ЛИПНИЦИ 

 
 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за гробље у Липници (у даљем 

тексту: План детаљне регулације). 

 

 

Члан 2. 

 

 Планом детаљне регулације обухваћен је део КО Липница. Граница плана 

прати сверну границу к.п. бр. 769/4 ка западу, затим прати западни и део јужне 

границе ове парцеле, до к.п. бр. 771. Затим прати западну, јужне и источну границу 

к.п. бр. 771. Потом, граница плана прати јужне границе к.п. бр. 766 и 769/4, затим 

источну границу к.п. бр. 769/4 и враћа се на почетак, односно на северну границу к.п. 

бр. 769/4. Све наведене катастарске парцеле се налазе у КО Липница. 

 У предложени обухват плана улазе целе катастарске парцеле број 766, 769/4 и 

771, све у КО Липница. 

 

 Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана приликом 

припреме и стручне контроле нацрта плана. 

 

 Површина плана детаљне регулације износи око 4,31ha.   

  

 Месна заједница Липница покренулa je иницијативу за доношење Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације у циљу проширења и уређења постојећег гробља у 

Липници, јер је то неопходно за нормално функционисање насеља и решавање 

проблема сахрањивања на том подручју. 

 Изради Плана детаљне регулације се приступа ради проширења и уређења 

постојећег гробља у Липници. 
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Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни 

плана 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 гробље 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 Липница. 

 

 

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, односно расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по 

целинама и зонама 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 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 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; 
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 - рационалније коришћење грађевинског земљишта;  

 -.дефинисање јавног интереса кроз разграничење простора јавне и остале 

намене; 

 - квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром и 

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

 

  

Члан 6. 

 

           Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског 

подручја односи се на две основне намене – земљиште за површине и објекте јавне 

намене и земљиште за остале намене у складу са Просторним планом града Чачка у 

оквиру обухвата плана. 

 

 

Члан 7. 

 

 Рок за израду Плана детаљне регулације је 18 месеци од дана ступања на снагу 

ове Одлуке. 

 

 

Члан 8. 

 

 Средства за израду Плана обезбеђује Град Чачак.  

 

 Носилац израде Плана је Град Чачак, Градска управа за урбанизам.  

 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће 

поступак јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације. 

 

 

Члан 9. 

 

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

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

стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, 

www.cacak.org.rs. Подаци о раном јавном увиду и јавном увиду огласиће се у 

средствима јавног информисања.  

 

 

Члан 10. 

 

Обрађивач плана дужан је да План детаљне регулације изради у свему према 

одредбама важећег закона и подзаконских аката. 

План мора да садржи све елементе утврђене чланом 28. и 29. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-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). 

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

 Графички део Плана детаљне регулације мора бити израђен у дигиталном 

облику (dwg формату) у свему у складу са чланом 29. 30. и 31. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, број 32/2019) и у складу са чланом 13. и 17. 

Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног региста планских 

докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог 

система и дигиталном формату достављања планских докумената („Сл. гласник РС“, 

број 33/2015).  

 

 

Члан 11. 

 

 Саставни део ове одлуке је решење о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за гробље у Липници, број 

350-19/2022-IV-2-01 од 20.02.2023. 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. 

 

 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 

гробље у Липници 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. 

 Месна заједница Липница покренулa je иницијативу за доношење Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације за проширење и уређење постојећег гробља у 

Липници, јер је то неопходно за нормално функционисање насеља и решавање 

проблема сахрањивања на том подручју. 

 Плански основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 

гробље у Липници 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 06-23/23-IV-2-01 од 27.02.2023. 

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

501-48/23-IV-2-01 од 17.02.2023.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 

гробље у Липници, број 350-19/2022-IV-2-01 од 20.02.2023. године, све на основу 

одредби члана 46. став 3. 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, односно расписује конкурс, правила 

уређења и правила грађења по целинама и зонама и други елементи значајни 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. 

 Саставни део Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског 

подручја, као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о неприступању 



I
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crpare[rKoi npoueHr{ yrr.{qaja Ha xr4BorHy cpeAL{Hy lfurasa Ae'raJ'bHe petr.rattttie ;a

fpo6-rbe .v Ilnnuuqu, 6poj 350-19/2022-IV-2-01 oa 20.02 .2022. roArlHe.

Ys Haupr Og,ryxe rrpu.lta]Ke ce N,rrtrrJ],eme KoMHcrEje :a uIaI{oBe rpa.Ia Hauxa Spoi

06-23123-lV-2-01 ol 27.02.2023. roar.rHe. Kao 14 perxelbe fpagcr<e YnpaBe :a ,vpSaHtt:art

rpalla r{a.{xa o Henp}rcrynamy crpare[rKoj upoqenra 1'ruuaja ]Ia xl'IBorl{y cpeA}lay II:raHa

rerarbHe pery:raquje :a rpo6,,be y Jltrnunqu, 6poi 350-1912022-lV-2'01 ot 20.02'2023.

foAt{He.

EJIHIIK YTIPABE,
. nnx.rpa$.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 

Број: 350-19/22-IV-2-01   

20. фебруар 2023. 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 и 22/22), 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 ГРОБЉЕ У ЛИПНИЦИ 
 

 
 

 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени утицаја на животну средину 

Плана детаљне регулације за гробље у Липници. 
 

 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 гробље у Липници приступиће 

се изради Плана детаљне регулације за гробље у Липници. 

 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 



qraua rojnlra je npegrnfeuo r<opnmherre Marbr{x [oBprlrrrHa Ha JroKaJrHoM HHBoy,

oAJryKy o crparemroj upoqeHrr ,uoHocrr opraH HaAJrelr(aH 3a rrpunpeMy rrJraua rl
nporpaMa aKo rrpeMa Kprrrepujyrvrnma flporlrcaHnM oBrrM 3aKoHoM, yrBpAH Aa
nocroju ivroryhnocr sHavajnux yruqaja Ha xlrBorHy cpeAl,rHy.

Y xocryuKy orJryrruBarra o pr3paAr.r crpareruKe rrpolleue ylaqaja Ha xI,IBorHy

cpeArrHy lhana AeraJrne perynaqwje sa rpo6re y Jlunnnqu, npu6aBJ6eno je ulrumerre
Ipyne 3a 3arrruTy xr,rBorue cpeAr,rHe lpagcre )mpaBe sa ypflanw:arra lpa4a rlauxa 6poj
501-4812023-IY-2-01 ot17.02.2023. rorurue y KoMe je uspaxeH craB lasaw3paqy Ihana
AeraJbHe perynaqNje sa rpo6Jbe y Jlunnuqu Ha ocHoBy rrraHa 9. crar 1. 3arona o

crparerur<oj rporleHrr yrtil\Ea Ha xr.rBorHy cpeArrHy (,,Cr. rJIacHI4K PC" 6poj 135104 w

88/10) u Ynyrcma 3a crpoBolerre 3arosa o crparerrrxoj npoqeHr yruqaja Ha xrlBorny
cpeAr{Hy, r,r3Aaror oA MunracrapcrBa HayKe rr 3arlrrrrre xHBorHe cpeAI4He PC, Yupana sa

3arrrrr4Ty xr4BorHe cpeAlrHe y Eeorpaly 2007. roAI4He, nuje ueouxoAHo rplrcryrlrrrrt
kap aqkr tr{: n eunaj a o crp arelrrxoj up oq en u y rwlq a Ha )KrrB oruy cp eAI4Hy.

Ona Yupana je rauajyhrz y Br4Ay rrJraHrapaHe HaMeHe, trr4lreHrruy Aa je ypafena
crparerrrKa rporleHa yrraqaja Br4rrrer xujepapxujcKor HI,IBoa 3a ueny repraroprzjy rpa.(a, Aa
rrpeAMerHEM rJraHoM Hr{cy rrJraHl{paHr.r 6yayhn pasnojnu npojexrn ogpeleuu
HporrcrrMa rojnnra ce ype[yje nporlena yrnqaja Ha rrflrBorny cpegrrHy, yrBpAnila Aa
rrpeAMerHu [JraH He rroAJrexe o6asesu rr3pa.qe crparerrrKe rrporleHe yruqaja y cMldcJry

oapel6e qJraHa 5. cras 1. 3arona o crparerrmoj upoqeuu yuErlaja Ha xlrBorHy cpeAI4Hy

(,,Cr. rnacur.rK PC", 6poj 135104 ra 88/10), a Ha ocHoBy rperxoAuo npn6aBrreHor
Mr4rrrrberra lpyne 3a 3arrrrary xr{BorHe cpeAr4He one Ynpare 6poj 5AI-4812023-IY-2-01 ot
17.02.2023. roArdHe, Kao opraHa HaAJrexHor 3a rrocJroBe 3arrrrl4Te xI,IBorHe cpeAI4He.

HAIItrJIHIIK YfIPABE,
sHh, ,,rllnrI. llux.rpa[.
u iL t"L*s

,l

l



PEIIYBJII4KA CPEI4JA
|PAACKA yrIPABA 3A yPEAHI43AM

TPATA I{AI{KA
Bpoj : 06-23 12023-IV-2-0 1

27. $e6pyap 2023. roArrHe
I{AI{AK

Korvrucuja 3a [JraHoBe rpaAa rla.rrca, Ha cernllurl oApxaHoj garua 27.

{e6pyapa 2023. roAHHe, Ha ocHoBy rrrrana 52. 3arcona o rJlalrrparby I{ rI3rpaAILrI
(,,C.n. nracHnK PC", 6poj 72109,81/09 - rcup. 64110 - oArIyKa yC, 24lll, l2lll2,
42113 - oArryKa yC, 50/13 - oAJIyKa yC, 98/13 - oArIyKa yC, l32ll4, 145114,83/18,
31119,37119-ap.zaKoH, 9120 u 52121) pa3Marpana je rpeAJror O4nyre o rI3paAIr

fl.nana AeraJbHe pery.rraquje 3a rpo6.re y Jlunnnqu u jegnorJlacHo AoHeJra
cneAehu:

3AKJ6YTIAK

{aje ce no3lrrlrBno MrrrrrJberbe Ha npeAJror Og.rryrce o r{3paAlr ll.nana
AeraJbne peryJrauuje sa rpo6;re y Jluuurrur.

NPEACEAHI,IK KO CI{JE,
{yruaH By r.rHlK.apx.



Р = 1:1000

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за гробље у Липници

СА ПРЕДЛОГОМ ОБУХВАТА ПЛАНА

фебруар, 2023. г.

КАТАСТАРСКA ПОДЛОГА И ОРТО-ФОТО СНИМАК

Граница обухвата плана

У предложени обухват плана улазе целе катастарске парцеле 766, 769/4 и 771, све

у к.о. Липница.

Површина предложеног обухвата 43145 m².
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