
Peuy6nuxa Cp6uja
rPAA IIAIIAK
fpagcro nehe
Bpoj: 06-3512023-lTT
9. rr,rapr 2023. roguue
I{AqAK

cKyfltu TI,THA rPAAA qAqKA

Ha ocHoBy qJraHa 46. 3axona o roramroj caMoynpaBr,r (,,Cn.r.nacnux PC"
6p.129DA07, 83/2014 - Ap.3aKoH, rc1/2016 - ,{p 3aKoH, 47/2018 u lfil}A?l- lp. sarou) u
rrraHa 84. Craryra rpaAa r{aqna (,,Cn. macr rpaAa r{a.rKa" 6p. 6/2019),

fpagcrco rehe rpaga r{aura, Ha ce,{Hrardr,r ogpxanoj 9. naapra 2023. rogu:r,e, yrBpAr4no
je

TIPEAJIOT
oArIyKE O r43PAryr frJrAHA ABTAJbHE PEryJrArIprJE 3A rpOEJbE y

BI,IJSYIIII4

na [peAJraxe CxynruruHra Aa AoHece

oAJrvKv
o II3PAAII UIAHA AETAJbHE PETyJIAItrIJE 3A rpOEJbE y BI4J6y[IU

y rercry roja je AocraBJbeH og6opnuquMa 3a ceAuprqy CKyuuruHe.

Esrecrulaq Ha ce.{Hr4rlra Cxynmruue je Bepa Jatoureruh, HaqeJnHr{K fpagcr<e
yIIpaBe :a yp6anusaM rpaAa 9aqra.

-T



PEITYEJII{KA CPEIIJA
IPAICKA ITTIPABA 3A YPBAHI,I3AM
IPAAA IIAIIKA
6poj : 350-1 8/20 22-IV -2-0t
27.02.2A23. roAnne
IIAIIAK

npMMrbEHo$l. 0L 2025

rPAg t.IAI{AK
rPAgcKA vnPABA

NMCAPHb'ITIA L{AT{AX

TPAACKO BEhE TPAAA IIAIIKA

I{AIIAK

IPEIMET: {ocranmarbe rpeArrora oAJryKe:

Y npunory aKTa,{ocraBJraMo BaM rrpeAJror Ognyre o rr3paru Il.nana
AeraJbHe peryJrarlrje ra rpo6.ire y Bu;ryurv pap.v Aiurer rlocrynarra oAHocHo,

pagltt yrnplunarra r{ AocraBJbarra CrynrrrrraHfi rpaAa Ha pirMarparLe I{ AoHollrerf,e.

llpunor: - Haqpt oIrIyKe.
- Peruerre o Henpr4cryrramy crparerrrKoj npoqenw ywfi\aja Ha lrclaBorHy

cpeAr{Hy nrraHa, 6poj 3 50- 1 8 12022-IY -2-0 I ot 20.A2.2023. ro4Nne.
- 3arryrar Konaracuje 3a uJraHoBe rpaAa rlaura, 6poj 06-23123-IY-2-01 ot

27.02.2023. roAune.
- fpa$uuxrz rpurror.

ffi"l".rt1,,4
$+ (?''l '-*"S rr-Bqp,[

erhru

YTIPABE,
uHx.rpa!
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 -.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 Виљуши, број 

350-18/2022-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 Виљуши 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 Виљуша покренулa je иницијативу за доношење Одлуке о 

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

Виљуши, 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 Виљуши 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 

501-47/23-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 Виљуши, број 350-18/2022-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 



!

IcrpareuKoj nporleHa -yrr{uaja Ha xr.{BorHy cpelrlH\ fl:raHa .teraJbHe perr.raurr.re ,;.

rpo6-rre y Brrib,vrxrr, 6poj 350-I 812022-IV-2-0I oa 20.02.2022. roJLIHe.

Y: Haqpr Oa;r,vxe [pr.riraxe ce Mr.rirrJbeme Kortucuie :a r.ranoBe rpaAa Hauxa 51.,;.j

06-23123-1V-2-01 ot 27.02.2023. rorrHe, Kao r.{ perueme fpa:cr<e ,vrrpaBe :a ypSaurr:arr
rpaAa 9a.rra o HerTpr.{cryraey crpare[Koj npoueuu -vuruaia Ha xI{BorHy cperlrH}'Il;raua
rerarbHe per.v:rauuje :a rpo6rr,e y Barsyura, 6poj 350-1812022-Iy-2-01 ot 20.02.2C23.
foAi{He.

}IEJIHI{K YfIPABE,
ernh, Ar.rrrJr. nnx.rpa!.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 

Број: 350-18/22-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 ВИЉУШИ 
 

 
 

 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени утицаја на животну средину 

Плана детаљне регулације за гробље у Виљуши. 
 

 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 Виљуши приступиће 

се изради Плана детаљне регулације за гробље у Виљуши. 

 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 



qraHa xojunaa je npegnr.r[eno rcopumheme Marf,nx noBpmrrHa Ha JroKaJrHoM Hr{Boy,

ogJryr(y o crparerrrxoj npoqeHr{ ,qoHocr{ opraH HaAJrexaH 3a npnnpeMy rIJraHa [I
ilporpaMa aKo npeMa Kprrrepujynauma rporrncaHl{M oBrrM 3aKoHoM, yrBpAI{ Aa
nocroju nroryhnoct snauajnnx yruqaja Ha xrrBorHy cpeArrHy.

Y nocrynKy olJry{uBarba o r43paArr crparerrrKe [poIIeHe yrraqaja Ha xr.rBorHy

cpeAr,ruy lllaua AerarbHe peryrarluje sa rpo6ne y Bu.iryuru, npwdaaJbeHo je unurrrerre
lpyne 3a 3arrrrr{Ty xr4BorHe cpe,{r.rHe lpagcre )mpaBe sa yp6auNsanr lpa4a r{avra 6poj

501-4712023-IV-2-01 oa 17 .02.2023. roxurte y KoMe je uspaxex craB ila 3a w3paty ll.nana

AerilrbHe pery:raquje sa rpo6J6e y Bursymz Ha ocuoBy qnaua 9. cras 1.3arona o

crparemroj rpoueuz y"rrrlaja Ha xrrBorHy cpeAI4Hy (,,Cn. HIaoHIzK PC" 6poj 135104 u
88i10) u Yuyrcrna 3a crpoBofeme 3aroua o crparerrrxoj npoqeHra yrraqaja Ha xuBorny
cpeAr.rHy, r{3Aaror oA Mr,rHncrapcrBa HayKe 14 3aIrITI4Te xI4BorHe cpeArrHe PC, Ynpana sa

3arrrrr4Ty xr4Borue cpeAraue y Eeorpa4y 20A7. ro.4r4ue, nuje neonxoAHo rpl{cr)mr4Tr4
psp ailv IrIs r enrr aj a o crp arerrxoj up oq eu u y rwlaj a Ha xLIB orHy cp eALIHy.

Ona Ynpana je nuajyhv y Brt1y rnaHrrpaue HaMeHe, .II4ILeHI4IIy Aa je ypafena
crparerrrra rporleua yrraqaja Br{rrer xzjepapxrajcror HlIBoa 3a IIeJry :repnropajy rpa1a. ra
rrpe,{MerHr,rM rrJraHoM HHcy nrraHl{paHu 6ygyhu pasrojnu npojercrn o4pe[enu
rrporrucr.rMa rcojurua ce ypelyje npolreua yrnqaja Ha rruBorny cperrrHy, yrBpArrila Aa
rrpe,qMerHrr nJraH He rroAJrexe o6asesu rr3paAe crparemrce nporleHe yrnqaja y cMl{cny
oxpel6e qraua 5. cras 1. 3arosa o crparerrxoj upoqeura y:naqaja Ha xI{BorHy cper[4Hy
(,,Cr. HracHr,rK PC", 6poj 135104 z 88/10), a Ha ocuoBy rlperxoAHo rplr6anreuor
Mr{rurberba fpyue 3a 3arrrrr,rr"y xr{Borne cpeAldHe one Ynpane 6poj 501-4712023-IY-2-01 ot
17.02.2023. roAuue, Kao opraHa HaAnexHor 3a [ocnoBe 3a[rrrrre xr,rBorHe cpeAI4He.

HAqEJIH}IK YIIPABE,

uil^I., /,,

h,.AI{r+/r. ggx.rpaf.



PETIYEJI}IKA CPEI4JA
TPAICKA YilPABA 3,A. YPEAHI,I3AM
rPAIA IIAI{KA
Bpoj : 06-23 12023-IV-2-0 I
27. Selpyap 2023. roAI4He
IIAI{AK

Konrucuja 3a nJraHoBe rpaAa rla.rna, Ha ceAnr.rqu oApxaHoi ga*a27.

Qe6pyapa 2023. roArrHe, Ha ocnoBy rrJrarra 52. 3amona o rlJlanrrparby [I rl3rpaArblr
(,,Cr. rrracul4K PC", 6poj 72109,81/09 - I4crp. 64110 - oAJIyKa yC, 24lll, l2lll2,
42113 - oArryKa yC, 50/13 - oAnyKa yC, 98/13 - o,UIyKa yC, l32l14, 145114,83/18,
3ll19, 37119-gp.zaKoH, 9120 vt 52121) pa3Marpa"rra je rpeArror O,q.nyne o l{spaArl
fl"uana AeraJbHe peryJrarluje sa rpo6.rse y Bu.rryuru u je4norJlacno AoHeJIa
cneAehu:

3AKJBITqAK

[aje ce rosrrrrrBHo MlrrrrJrerre Ha rrpeAJlor Ognyre o rl3paArr ilnaua
AeraJbne peryJrarlrje:a rpo6.rre y Bu.rryur.

ilPEACEIHT4K KOM I4JE,

{yuraH Bynor.*rfi| afirf, x.apx.



Р = 1:1000

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за гробље у Виљуши

СА ПРЕДЛОГОМ ОБУХВАТА ПЛАНА

фебруар, 2023. г.

КАТАСТАРСКA ПОДЛОГА И ОРТО-ФОТО СНИМАК

Граница обухвата плана

У предложени обухват плана улазе целе катастарске парцеле 935, 937, 939, 940 и

941/2, као и делови катастарских парцела 938 и 1135/1, све у к.о. Виљуша.

Површина предложеног обухвата 9994 m².
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