
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 22.                                    12.  децембар  2018.  године                                                             Година 35.    

 

1. 

На основу члана 32. став 1. тачка 5) Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник. РС“ број 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18), члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, …..и 

83/18), члана 9. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 

135/04 и 88/10) и члана 52. Статута oпштине 

Лучани, („Сл. гласник општине Лучани'' број 

16/18), 

Скупштина општине Лучани, по 

прибављеном мишљењу Комисије за планове 

општине Лучани, на седници одржаној 12.12. 

2018. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У 

ЗОНИ „С“ ПОГОНА ФАБРИЧКОГ КРУГА 

ПРЕДУЗЕЋА „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - 

НАМЕНСКА“ АД ЛУЧАНИ  

ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У 

ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊЕ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БЕОГРАД - 

ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА БЕОГРАД - 

ПОЖЕГА  

СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ УТИЦАЈА 

ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације у зони „С“ погона фабричког 

круга предузећа „Милан Благојевић - Наменска“ 

АД Лучани за измештање инфраструктуре у 

поступку изградње инфраструктурног коридора 

Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега 

са Стратешком проценом утицаја Плана на 

животну средину (у даљем тексту: План).  

ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА 

ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА СА ОПИСОМ 

 

Члан 2. 

Оквирном границом плана детаљне 

регулације обухваћене су катастарске парцеле 

број: 532/4, 531/4, 531/5, 530/4, 530/1, 529, 717/1, 

528/1,528/3, 545/1, 525/1,526, 527/1, 527/2, 512/2, 

513/2, 514/2, 614, 616, 617/1, 718/1, 524/1, 517/1, 

516/1, 570/1, 571/1,  572/1, 574/1, 494/3, 491, 493/1,  

 

482/1, 481/1, 483, 360, 361/1, 552, 441/1, 434/1, 

435/1, 613/1, 601/1, 437/2, 566, 583/3, 583/1, 579/1, 

578/2, 577/4, 577/5, 577/2, 599/3, 599/2, 600/1, 

601/2, 602/3, 603/1, 1326/2, 1328/1, 492, 489/1, 443, 

433/7, 433/1, 433/2, 433/3, 433/4, 433/5, 588/3, 

590/4, 588/2, 591, 596, 588/1, 587, 586, 585, 584, 

582, 581/1, 581/3, 581/4, 582/2, 582/3, 582/1, 597/1, 

578/1, 578/3, 577/3, 577/1, 598, 599/1, 602/1, 606/1, 

606/2, 605, 604, 613/2, 612, 611, 615, 617/2,532/3, 

512/1, 511/1, 511/2, 507, 512/1 и 379, све у КО 

Лисице, које представљају део инфраструктурног 

коридора Београд - Јужни Јадран, деоница 

Београд - Пожега и простора предвиђеног за 

изградњу нових магацина и пратеће 

инфраструктуре за потребе предузећа „Милан 

Благојевић - Наменска“ АД Лучани. 

Обухват Плана износи око 18 ха, у складу 

са графичким прилогом. 

Коначна граница плана детаљне 

регулације ће се утврдити приликом израде и 

верификације нацрта плана. 

 

 УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ 

ДОКУМЕ-НАТА ВИШЕГ РЕДА И РАЗВОЈНИХ 

СТРАТЕГИЈА  

Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду 

Плана садржани су у планским документима 

вишег реда: Плану генералне регулације за 

насељено место Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани“ бр. 17/15), Просторном плану општине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 1/14), 

Регионалном просторном плану Златиборског и 

Моравичког управног округа („Сл. гласник РС“ 

бр. 1/13), Просторном плану подручја посебне 

намене инфраструктурног коридора Београд - 

Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега („Сл. 

гласник РС“ бр. 37/06), Просторном плану 

Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. 

гласник РС“ бр. 88/10) као и развојним 

стратегијама. 

 

 

 ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, КОРИ-

ШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ 

ПОДРУЧЈА 

Члан 4. 

Планирање, коришћење, уређење и 

заштита простора у обухвату Плана засниваће се 

на следећим принципима: 
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 - Заштита и унапређење коришћења 

грађевинског земљишта, у циљу одрживог 

привредног и демографског развоја; 

 - Очување природних и створених 

вредности кроз обезбеђивање  идентитета 

простора; 

 - Усклађени развој са суседним 

подручјима и просторно - функционална 

интегрисаност са окружењем, са циљем јачања 

конкурентности подручја; 

 - Економичност изградње и ефикасност 

коришћења објеката јавне намене и 

инфраструктурних система и усмерeност 

кориснику; 

 - Стварање услова за инвестирање у 

објекте за јавне потребе кроз различите облике 

финансирања, 

 - Одрживо коришћење и унапређење 

природног и културног наслеђа; 

 - Унапређење заштите животне средине. 

 

 ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАЊА, 

КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ  

ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

Члан 5. 

Визија уређења планског подручја је 

одрживо коришћење и заштита грађевинског 

земљишта, природних, културних и створених 

ресурса и њихово квалитетно унапређење, у 

складу са принципима одрживог развоја. 

Циљеви планирања, коришћења, уређења 

и заштите планског подручја су: 

 - спровођење одредби планских 

докумената вишег реда и ширег подручја; 

 - потреба за детаљном планском разрадом 

подручја ради дефинисања правила уређења и 

грађења предметног простора; 

 - саобраћајно и инфраструктурно опрема-

ње и дефинисање капацитета изградње у складу 

са могућностима простора, планским и 

инфраструктурним условљеностима и инвестици-

оним потенцијалима; 

- дефинисање површина јавне намене, у 

складу са Законом и прописима; 

- дефинисање нових и постојећих траса и 

капацитета мрежа комуналне инфраструктуре; 

- дефинисање правила уређења и правила 

грађења у обухвату Плана; 

- дефинисање и спровођење мера заштите 

животне средине, природних и културних добара; 

 

КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРА-

ЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 

ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА СТРУКТУРОМ 

ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И 

КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 6. 

Концептуални оквир планирања заснива 

се на потреби да се у оквиру предметног 

грађевинског подручја дефинише претежна 

планирана намена површина: за јавне потребе, 

рад, комуналну инфраструктуру и остале намене, 

на начин који истовремено обезбеђује јавни 

интерес и одрживи економски и демографски 

развој, као и правила изградње. 

Садржајем Плана ће се обухватити:  

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; коридори и капацитети за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

правила уређења и правила грађења по целинама 

и зонама; други елементи значајни за спровођење 

плана детаљне регулације; економска анализа и 

процена улагања из јавног сектора и графички 

део. 

 

 РОК ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКОГ 

ДОКУМЕНТА 

Члан 7. 

Рок за израду Материјала за рани јавни 

увид је 30 дана од доношења Одлуке о изради 

Плана. 

Рок за израду Нацрта Плана je 30 дана од 

достављања Извештаја о обављеном раном јавном 

увиду под условом да су Обрађивачу достављени 

Законом прописани услови и сагласности 

надлежних институција. 

 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ 

ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 

Члан 8. 

Средства за финансирање израде Плана 

обезбеђује инвеститор - Предузеће „Милан 

Благојевић - Наменска“ АД Лучани, преко 

финансијера - ЈП „Путеви Србије“ Београд.  

У складу са закљученим Уговором између 

инвеститора, финансијера Плана и СИ ЦИП 

Београд, обрађивач Плана ће бити овај Институт. 

 

 МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА 

ЈАВНОГ УВИДА 

Члан 9. 

Након доношења ове Одлуке, Општинска 

управа општине Лучани ће организовати 

упознавање   јавности   са   општим   циљевима   и 
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сврхом израде Плана, могућим решењима за 

развој, као и ефектима планирања, у поступку 

оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се у средствима 

јавног информисања и у електронском облику на 

интернет страници општине Лучани и траје 15 

дана од дана објављивања. 

Пре достављања органу надлежном за 

његово доношење, План подлеже стручној 

контроли и излаже се на јавни увид. 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се 

у дневном и локалном листу и траје 30 дана од 

дана оглашавања, када ће се објавити подаци о 

времену и месту излагања Плана на јавни увид, о 

начину на који заинтересована правна и физичка 

лица могу доставити примедбе на План, као и 

друге информације које су од значаја за јавни 

увид. 

 

 ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЛИ НЕПРИСТУ-

ПАЊУ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

УТИЦАЈА  

 

Члан 10. 

За овај План израђује се Стратешка 

процена утицаја Плана на животну средину и то 

као његов саставни део, у складу са Решењем 

Општинске управе општине Лучани број 350-

91/2018-06 од 05. 11. 2018. године, које Решење је 

саставни део ове Одлуке. 

 

 

 

БРОЈ ПРИМЕРАКА ПЛАНА 

 

Члан 11. 

План је потребно израдити у 3 аналогна и 

3 у дигитална примерка. 

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА 

СНАГУ ОДЛУКЕ 

 

Члан 12. 

Ова Одлука објављује се у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ и Централном 

регистру планских докумената. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

 

Скупштина  општине Лучани 

 

У Лучанима, 12.12.2018. године,  

број 06-84/2018-I 

 

      Председник  

      Зорица Милошевић, с.р. 

 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 

                  Страна 
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Издаје и штампа: Скупштина општине Лучани, одговорни уредник Весна Кодранов, начелник Општинске 

управе општине Лучани, телефон 032/515 0610 

 


