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На основу  члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник РС'', број  72/09... и 145/14), члана 42. Статута општине Чајетина ('' 
Службени лист општине Чајетина'', бр. 7/2008 ), и чланова 52. и 54. става 3. и 4.  
Пословника Скупштине општине Чајетина ('' Службени  лист општине Чајетина 
'', бр. 8/2008), Скупштина општине Чајетина   на седници одржаној дана  01. јуна 
2018. године, доноси  , следећу 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1.  Да Скупштина општине Чајетина и сви њени органи не учествују у 

поступку  раног јавног увида  поводом израде Просторног плана подручја 

посебне намене Парка природе ''Златибор'' , као и у даљој процедури у 

изради и доношењу овог планског акта од стране надлежног 

министарства, из разлога што је пред Уставним судом Републике Србије 

од стране Скупштине општине Чајетина, покренут поступак за оцену 

уставности и законитости Уредбе о проглашењу Парка природе 

''Златибор'' (''Службени гласник РС'', број 91/2017), и предлог за оцену 

уставности и законитости Одлуке о изради Просторног плана подручја 

посебне намене Парка природе ''Златибор''  (''Сл.гласник РС'', број 

104/2017),  који по истим предлозима није донео одговарајућу одлуку. 

2. Да Скупштина општине Чајетина покрене поступак за оцену уставности и 

законитости поступка израде Просторног плана подручја посебне намене 

Парка природе ''Златибор'' из разлога што подручје општине Чајетина, 

обухваћено  овим планским актом је знатно шире од  подручја 

дефинисаног Уредбом  о проглашењу Парка природе ''Златибор''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина општине Чајетина, је Уставном суду Републике Србије, 

поднела предлог за оцену уставности и законитости Уредбе о проглашењу 

Парка природе ''Златибор'' (''Службени гласник РС'', број 91/2017), из разлога 

што сматра да је Уредба донета супротно одредбама члана 43. Закона о 

заштити природе према ком о предлогу акта за проглашење заштићеног 

подручја предлагач акта обавештава јавност и обезбеђује јавни увид и 

организује јавну расправу. Овакво обавештење објављује се у најмање једном 

дневном листу, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и у 

локалном листу јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази 

подручје чија се заштита предлаже а садржи податке о времену и месту јавног 

увида и јацвне расправе. Овакво обавештење није благовремено достављено 



''Службени лист општине Чајетина'',  број  3/2018  од  1.juna  2018. године 

 

општини Чајетина на чијој територији се претежним делом налази подручје чија 

се заштита предлаже. 

 Јавни увид је почео 10. маја 2017. године а општина Чајетина о истом 

сазнала путем медија на који начин је предлагач акта повредио одредбе 

наведеног члана закона, па је сагласно томе инициран предлог за оцену 

уставности и законитости пред Уставним судом Републике Србије. 

Такође, општина Чајетина, преко својих надлежних органа, је пред 

Уставним судом Републике Србије иницирала поступак по предлогу за оцену 

установности и законитости Одлуке о изради Просторног плана подручја 

посебне намене Парка природе ''Златибор''  (''Сл.гласник РС'', број 104/2017) и у 

истом сматра да су повређене одредбе члана 191. Устава Републике Србије 

(''Сл.гласник РС'', број 96/2006), чланова 11. и  36. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/2009 ....145/2014). 

Како се Уставни суд Републике Србије још увек није изјаснио о 

иницираним поступцима за оцену уставности и законитости поднетим од стране 

надлежних органа општине Чајетина, Скупштина општине Чајетина, сматра да 

су се сви даљи поступци у изради овог плана не могу спроводити до претходног 

изјашњавања Уставног суда по поднетим предлозима. 

 Осим тога, како  се из документације достављене надлежним 

службама Општинске управе Чајетина, недвосмислено може закључити да је 

Просторним планом подручја посебне намене Парка природе ''Златибор''  

територија обухваћена  овим планским актом је знатно шире од  подручја 

дефинисаног Уредбом о проглашењу Парка природе ''Златибор'', без навођења 

разлога, циљева, мотива за такав обухват плана, Скупштина општине Чајетина 

ће покренути поступак пред Уставним судом Србије за оцену уставности и 

законитости овог планског акта, јер су  њиме очигледно прекршене одредбе 

Закона о планирању и изградњи, а такође и интереси становништва општине 

Чајетина, које није у могућности да се правовремено припреми за све 

евентуалне ситуације које из таквог планског акта могу проистећи, па имајући 

све то у виду, пре свега, заштиту становништва ове општине и њихових 

имовинских интереса, као интереса њиховог опстанка на овој територији, 

одлучено је као у тачки 2. диспозитива ове одлуке. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 350-150/2018-03 од 01. јуна 2018.године 

    

                    

                                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                Скупштине   општине, 
                                                                                                     Милоје   Рајовић 

 

 


