
,

Peny6nrzra Cp6rya
IPAA IIAIIAK
Ipagcrco nehe

8. geqeNa6ap 2020. roAraHe
I{AI{AK

CKYfIIIITIIHA TPMA IIAIIKA

Ha ocHoB,v rrrraHa 46. 3aroua o :rora,rHoj caMoynpaBu (..Cl.r:racnux PC"
6p.12912007,8312014 - Ap. 3aKou. 101/2016 - ap. 3aKoH u 4712018) u u"riaHa 84. Craryra
rpaAa 9aqxa (..Cr.nxcr rpaAa r{a.{Kao' 6p. 612019),

fpagcxo eehe rpaga 9aura, Ha ceAHr{uu o4pNauoj 8. leqeu6pa 2020. ron}rHe,
yrnpau;ro je

TIPEAJIOI
PEITIEBA O frPlrEABJbABv v JABrfy CBOJT,IHy PEKOHCTPyKTII,IJOM r{

AOTPAIBOM SrPME 3A CITOPT I,I OI,I3UqKy KyJrTypy ( CIOPTCKA XAJrA
K.K. ,,EOPAII") HA K.fr.Ep. 3434 KO TIAqAK I,I AABABE HA KOPIIIIIhBIbE

CTIOPTCKOM IIEHTPY,,MJIMOCT"

na npe4narre Crluurru:or Aa AoHece

PEIIIEBE
O IIPI,IEABJbABY Y JABHY CBOJI4HY PEKOHCTP)TKIII{JOM U AOTPAIEOM

3rPME 3A CrrOpT I,I OI,I3I4rrKy KyJrTypy ( CIOPTCKA XAJIA K.K.
,,EOPAII.') HA K.[I.EP. 3434 KO TIAqAK I,I AABABE HA KOPI,IIIIhEEE

CIIOPTCKOM IIEHTPy,,MJIMOCT.,

y reKcry roju je AocraBJbeH o46opnuqraMa 3a ceAHr4rly Crynnnuue.

tr4:eecrunaq Ha ceAHHuI{ Cx,,''nuraue je Bepa Jaxon,,renuh. HaqeJrur.rx fpa.4cxe
ynpaBe :a yp6anu:an.



0t, fi. trff

hpl+mrgeHo: .*

rPAE tlALlAK
TPASCKA vnPABA

n bi c A P l-l [4 [.{,4 LLILl A KPeny6ruxa Cp1uja
IPAA IIAIIAK
Ipagcrca yrpaBa sa yp6auu:au
O.4cer 3a r,rMoBr,rHcro npaBHe nocJroBe

CiryN6a 3a r.rMoBr.rHcKe [ocJroBe
Epoj : 463 - 1 03 12020-IY -2-07
04.12.2020. roAr,rHe
r{aqar

IIATIAK

IIPE,IIMET: ,[omana Haqpra peuerba o upu6anramy y janny cnojuny
peroHcrpyxqujorrr H AorpaArLoM cnoprcKe xane Ha K.n. 6p.3434 KOr{aqar
r.r AaBaBe na xopuurheme CnoprcKoM qeHTpy Mla4ocr

Y npunory aKra .(ocraBJraMo BaM Harlpr pemema o npu6aerar6y y janny
caojuny peKoHcrpyrqujorra I4 AorpaArLoM croprcKe xaJre Ha K.n. 6p. 3434 KOr{aqar ra

AaBarbe ua xopuruheme cuoprcKoM uelrrpy Mna4ocr, paIiu yrrp$unama npeAnofa 3a
CxynrunaHy rpaAa r{a.ma.

Tarcofe, y npunory aKTa BaM AocraBJbaMo u rpa$urrKr4 rpr,rKa3 TpeHyrHor r,r

6ygyher LI3rneAa rperMerHe cnoprcKe xaJre r{ loxaqnjcxe ycnoBe 6p. ROP-CAC-7768-
LOCH-21201 9 oa 07.05.20 1 9.roa.

HAIIEJIHIIK
YTIPABE 3A YPBAHI,I3AM

TPAACKO BEhE IPAAA [{ATIKA

rcoe"'besu h, Ar{ rrJr.rpa[.unx.

iruuiit i l"';'-1



 

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) 

и члана 4. став 3. и члана 11. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 

14/2018 и 8/2019),  

 

Скупштина града Чачка на седници одржаној ______ 2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом зграде за спорт и 

физичку културу (спортска хала К.К.„Борац“) на к.п бр. 3434 КО Чачак  и 

давање на коришћење  Спортском центру „Младост“ 
 

        

 I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Чачка реконструкцијом и 

доградњом постојећа зградa за спорт и физичку културу (спортска хала 

К.К.„Борац“) ознаке 1, спратности П+1 и П са галеријама и техничком етажом, 

будуће бруто површине 5043,03m2 и нето површине 4282,15m2, на к.п.бр. 3434 КО 

Чачак. 

 

 Вредност пројектно-техничке документације потребне за прибављање 

грађевинске дозволе за реконструкцију и доградњу објекта ближе описаног у ставу 

1 ове тачке је око 7,5милиона динара са ПДВ-ом и финансираће се из Буџета града 

Чачка за 2021.годину, а на основу које ће Град учествовати на конкурсу код 

државних или међународних институција, у циљу прибављања средстава за 

реализацију инвестиције. 

 

II На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће Градској управи за 

урбанизам града Чачка поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за 

реконструкцију и доградњу објекта ближе описаног тачком I овог решења. 

 

 

III Град Чачак као носилац права јавне својине врши права инвеститора у 

поступку прибављања изградњом објекта ближе описаног тачком I овог решења. 

 

 

IV ДАЈЕ СЕ на коришћење постојећа зградa за спорт и физичку културу 

(спортска хала К.К.„Борац“), која је у јавној својини града Чачка, ознаке 1, 

спратности П+1, укупне нето корисне површине 3283m2, укупне бруто површине 

3865m2  на к.п.бр. 3434 КО Чачак на неодређено време и без накнаде, Спортском 

центру „Младост“ Чачак, с тим што на основу ове Одлуке Спортски центар 

„Младост“ Чачак стиче право коришћења и на дограђеном делу постојеће зграде за 

спорт и физичку културу (спортска хала К.К.„Борац“). 



V  Спортски центар „Младост“ Чачак има право да објекат ближе описан 

тачком IV овог решења држи, користи у складу са природом и наменом ствари, даје 

у закуп по претходно прибављеној сагласности оснивача, даје на коришћење 

другом носиоцу права коришћења по претходно прибављеној сагласности 

оснивача, да њиме управља, сноси све трошкове одржавања и редовне употребе, 

као и да у складу са могућностима унапређује објекат и његова својства.  

 

 

VI  Спортски центар „Младост“ Чачак је дужан да води посебну евиденцију 

о вредности, стању и кретању непокретности која јој се даје на коришћење и да 

податке из посебне евиденције на прописан начин доставља надлежном органу 

Града, који води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини.   

 

  

 VII На основу овог решења Градоначелник града Чачка и директор 

Спортскoг центра „Младост“ Чачак ће закључити уговор о давању на коришћење 

објекта ближе описаног тачком IV, у року од шездесет дана од дана објављивања 

овог решења, којим ће ближе регулисати међусобна права и обавезе.  

 

 

 

 VIII  Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

 

 

 

                                        СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

    Број ________________ 

                                                         ________________ 

 

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

          ГРАДА ЧАЧКА  

        Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дана 20.11.2020.године Град Чачак, Ул. жупана Страцимира бр. 2, кога 

заступа градоначелник Милун Тодоровић, поднео је иницијативу бр. 463-103/2020-

IV-2-07 за прибављање у јавну својину реконструкцијом и доградњом зграде за 

спорт и физичку културу ознаке 1 на к.п.бр. 3434 КО Чачак, уз образложење да је 

спортска хала, познатија као „Хала крај Мораве“ у прилично запуштеном стању, 

неприлагођена за обављање бројних спортских такмичења и других манифестација 

и давање на коришћење постојеће спортске хале на неодређено време и без 

накнаде, Спортском центру „Младост“ Чачак, уз образложење да је Спортски 

центар кадровски и технички подобан за управљање и коришћење предметне 

спортске хале. 

 Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)  прописано је 

да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне 

самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне 

самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. 

Чланом 18. став 6. овог закона прописано је да установе и јавне агенције и 

друге организације (укључујући и Народну банку Србије) чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које 

немају статус државног органа и организације, органа аутономне покрајине, 

односно органа јединице локалне самоуправе или јавног предузећа, односно 

друштва капитала, имају право коришћења на непокретним и покретним стварима 

у јавној својини које су им пренете на коришћење. 

 Чланом 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка и чланом 4. став 3. Одлуке 

о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка 

прописано је, између осталог, да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и 

располагању непокретностима у јавној својини Града.  

 Чланом 4. Став 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019), 

прописано је да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању 

непокретности у јавној својини Града, осим у случајевима у којима одлучује 

Градско веће града Чачка. Чланом 11.став 1. исте Одлуке прописано је да Град 

Чачак може давати на коришћење непокретности у јавној својини Града, под 

условима и на начин прописан законом и подзаконским актом. 

 Општина Чачак и КК „Борац“ Чачак су дана 06.08.1993.године закључили 

уговор заведен под бројем 463-2206/93-01 којим Општина даје на коришћење клубу 

земљиште на к.п. бр. 3433 и 3434 КО Чачак, као и објекте изграђене на истом. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је решење о озакоњењу 

нелегално изграђеног објекта - зграде за спорт и физичку културу ознаке 1 на 

к.п.бр. 3434 КО Чачак бр. 351-11487/2010-IV-2-01 од 21.01.2019.год. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове број 

ROP-CAC-7768-LOCH-2/2019 од 07.05.2019.год. за реконструкцију и доградњу 

спортске хале КК „Борац“ Чачак на к.п.бр. 3433, 3434 и 3435/1 све у КО Чачак на 

основу идејног решења израђеног од стране D.A.dizajnarhitektura d.o.o. Gandijeva 

169, 11070 Novi Beograd. 



Ilpojextorra npenapqenaquje o4 x.n.6p. 3433,3434 u3435ll cBe y KO r{avax y
cKJIaAy ca [JIaHoKI4M AoKyMeHToM 6ulo je HeonxoAHo ([oprranparn rpalenuncry
rapIIeJIy y 3oHI{ cnopra u o4nojuru noBprnr.rHe sa janne cao6pahajne noBprxr4He 14

3eJreHr.rJro, re nacmje je4na x.u.6p .3434 KO r{a.raK.

fpa4 r{auax je npu6anuo y jaury crojuuy Kar. rrapueny 6p. 3434KO r{auax, rao
u o6jerat o3HaKe 1 xoju ce HaJIa3r,I na ucroj Ha ocHoBy Ognyre Crynuruaue KK Eopaq o
rlpeHocy npaBa ceojuue na o6jexty ca npaBoM xopuruherra 3eMJburrrra 6p. 106-2119 ol
29.06.2019.ro4., Peuerra Cxynrurl,Il{e tpaAa qa.ma o npu6an.rrarby y januy cnojuny
6ecreperuuM npaBHr4M nocJroM 3rpaAe 3a crropr ra $usraury Kynrypy ca rpaBoM
xopumhema r.n.6p. 3434KO gaqar 6p.06-15412019-I oa 25.10.20I9.roA. r4 flopannama
3aKrb) reHor npeA OcHosHr,rN{ cyAoM y r{aury P1.6p. 226120 oa 14.10.2020.ro1.

fpa4 r{auaK r,rMa HaMepy Aa rBBeAe paAoBe Ha peKoHcrpyxqzju r,r AorpaArbr4
npeAMerHor o6jer<ra y qLIJby onaoryhanarba MaKcprMaJIHr.rx ycJIoBa sa pasnoj cnopra r,r

Apyrux aKTr.rBHocrr,r, a HaKoH o6jaersunarra oBor peuerba, fpaA gaqar he Kao
HHBecrurop npo[I4caHy AoKyMeHTaqnjy, na fipolr4cau HatrLrH AocraBr4Tlr fpa4cxoj
yrpaBx za yp6auu3aM rpaAa r{aura, O4ceny sa o6jegurreHy npoqeAypy, y rIHrEy

4o6rajarra rpalenuncxe Ao3Bone.
I,Icronperraeno, yrnpleuo je 4a je ,4aname ua ropumherre noctojehe cnoprcxe

xale, rcoja je y jaunoj crojuuu rpaAa 9aura, y nr4cry HenoxperHocru ynr4caHe Kao
3rpaAa 3a cnopr ra (pusraury Kynrypy o3Hare 1, cnpaurocru ll+l u fI, yryuHe Hero
KoplrcHe rroBprrrr4He 3283m2, yKyrHe 6pyro rroBpmuHe 3865m2 ua x.n.6p. 3434 KO
9auar, Ha neo4pefeHo BpeMe n 6ee HaKHa4e, CnoprcKoM rIeHTpy ,, Mla4ocroo r{a.rar, c
TLrM rrrro he CnoprcKr,r rIeHTap ,,Mra4ocr" r{aqar r,rMarr.r ilpaBo rcopumherra v Ha

4orpalenorra 4eny nocrojehe srpage 3a cnopr n rpusuvxy Kynrypy, y cKJraAy ca rope
rllrrr4paHr,rM nponucr,rMa, a ncto je y raHTepecy fpa4a.

Ha ourory HaBeAeHor fpa4cxa ynpaBa sa yp6aurasaM rpaAa r{aura, CnyN6a sa
t4MoBI4HcKe [ocJIoBe, AocraBJba Harlpr oBor pemerra fpa4cxorvr nehy rpaAa gaqra sa
pa3Marparbe ra yteplraBarbe rpe,4nora 3a Crcynruruny rpaAa Yaqra.

HAqEJIHTIK

%wo













 
 
Број: ROP-CAC-7768-LOCH-2/2019 

Инт. број: 353-46-LOCH/19-IV-2 
Датум: 07.05.2019. године 

 

 
                   Градска управа за урбанизам града Чачак, поступајући по захтеву Кошаркашки клуб 
"Борац" – Чачак (ПИБ: 101290857) који је поднет дана 11.04.2019.год. за издавање локацијских 

услова за реконструкцију и доградњу спортске хале К.К. „Борац“-Чачак, спратности П+1 и П са 
галеријама и техничком етажом, категорије В – захтевни објекти, класификационе ознаке 126500 – 

спортска дворана, која ће имати укупну бруто површину 5043,03 м2 и нето површину 4282,15 м2, на к.п. 

бр. 3433, 3434 и 3435/1 све К.О. Чачак, на основу члана 53а став 5. Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 

одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), и члана 18 Одлуке о градским 
управама („Сл.лист града Чачка“ број 8/08, 21/09, 11/2015, 19/16, 21/16, 26/16 и 22/2017) , издаје: 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
за реконструкцију и доградњу спортске хале К.К. „Борац“-Чачак, спратности П+1 и 
П са галеријама и техничком етажом, категорије В – захтевни објекти, 
класификационе ознаке 126500 – спортска дворана, која ће имати укупну бруто 
површину 5043,03 м2 и нето површину 4282,15 м2, на к.п. бр. 3433, 3434 и 3435/1 
све К.О. Чачак. 
 
 

     1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:  
 

         1.1. Локацијски услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње на к.п. 
бр. 3433, 3434 и 3435/1 све К.О. Чачак, које имају укупну површину 6734,00 м2, обухваћене су 

Изменама и допунама Плана генералне регулације »Центар« у Чачку (“Сл.лист града Чачак, број 

15/2014 и 27/2018) и према наведеном плану налазе се у урбанистичкој зони 23-зона реке 
Западне Мораве, к.п. бр. 3434 К.О. Чачак налази се у зони спорта, к.п. бр. 3433 К.О. Чачак 

једним делом се налази у зони спорта, једним делом у саставу јавне саобрћајне површине, 
једним делом у саставу одбрамбеног бедема и једним делом у зони зеленила, к.п. бр. 

3435/1 К.О. Чачак налази се једним делом у зони спорта и једним делом у саставу јавне 

саобраћајне површине. 
           1.2. Локацијски услови се издају за реконструкцију и доградњу спортске хале К.К. 

„Борац“-Чачак, спратности П+1 и П са галеријама и техничком етажом, категорије В – захтевни објекти, 
класификационе ознаке 126500 – спортска дворана, која ће имати укупну бруто површину 5043,03 м2 и 

нето површину 4282,15 м2, на к.п. бр. 3433, 3434 и 3435/1 све К.О. Чачак. 
 

Подаци о планираном објекту према приложеном идејном решењу: 

 1.2.1.  Површина парцеле: 67.34ар 
 1.2.2. Грађевинска линија: постојећа 

 1.2.3. Растојање основног габарита од суседних парцела: на растојању од 1.04м 
до 5.41м ка к.п. бр. 5241 К.О. Чачак, на растојању од 0.29м до 1.81м ка к.п. бр. 5157/1 К.О. Чачак, на 

растојању од 18.93м ка к.п. бр. 3435/2 К.О. Чачак, на растојању од 27.53м ка к. бр. 3435/7 К.О. Чачак, 

на растојању од 30.23м ка к.п. бр. 3435/4 К.О. Чачак. 
 1.2.4. Кота приземља објекта: на коти терена. 

 1.2.5. Спратност: П+1 и П са галеријама и техничком етажом  
 1.2.6. Габарит: 71.90м x 41.20м 

 1.2.7. Индекс заузетости: 43% 
 1.2.8. Проценат зелених површина: 25% 

  

 
  

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД  ЧАЧАК 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 

 



2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА: 
 

 
             ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА: 

ЗОНА  23 – ЗОНА РЕКЕ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 

 
Уз природни водоток, реку Западну Мораву, на простору између пешачког моста и моста у склопу 

Улице бр. 10. налази се зона намењена спорту и рекреацији и представља наставак градског спортско-

рекреативног центра.  
На овом делу подручја ток реке је регулисан, са обалама намењеним спорту и рекреацији. У 

будућем периоду неопходно је уређење и унапређење обалног простора кроз његову реконструкцију, 
санацију, као и увођењем нових садржаја. 

Спорска хала са отвореним спортским теренима у Чачку изграђена је на десној обали реке 
Западне Мораве, између два моста унутар одбрамбеног насипа у небрањеној зони. Све интервенције на 

простору водног земљишта, између мостова у улици Бате Јанковића и Бр. 10 (реконструкције, 

адаптације, санације, доградње, нова изградња) радити у складу са важећим Законом о водама и 
условима надлежног Јавног водопривредног предузећа. 

У водном земљишту Западне Мораве између изграђених заштитних одбрамбених бедема, у кориту 
за велику воду на десној обали код постојеће спортске хале могућа је изградња додатне заштите од 

поплаве, а у свему према издатим Водним условима ЈВП „Србијаводе“ (број 856/1 од 20.03.2018.год.). 

Неопходно је испоштовати следеће услове: 
- да се не ремети постојећи водни режим и не умањује степен заштите од поплава; 

- максимални степен заштите који остварује додатним фиксним и мобилним одбрамбеним зидом 
уз објекат хале је до коте 239,50 мнм. Објекти заштитног зида се могу градити само на 

приступном платоу спортској хали ( на коти 238,50 мнм). Није дозвољено сужавање 
протицајног профила водотока под „старим мостом“ (у улици Миленка Никшића), такође и 

низводно од спортске хале заштитни одбрамбени зид треба поступно увести у правац обалног 

ослонца „новог друмског моста“ (у Улици број 10) 
- у случају промене у водном режиму или радова на посматраној деоници власник објекта 

(спортске хале) дужан је да поступи по налогу надлежног Јавног водопривредног предузећа. 
Урбанистичка зона 23 обухвата простор површине 6.81ха. 

 

 

 
             ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: 

 

 ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  ЗА СВЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ, ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ 

Правилима грађења уређују се дозвољене претежне и компатибилне намене, минимална 

величина парцеле, максимални индекс изграђености или искоришћености, положај објекта у односу на 
регулациону линију и у односу на границе грађевинске парцеле, међусобна удаљеност објекта, висина 

или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели, постављање ограде, 

начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и др. 
Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу објеката на 

појединачним грађевинским парцелама, дата по претежним наменама по зонама, целинама и 
подцелинама из Плана генералне регулације плана. 

Правила се примењују: 
 за директно спровођење плана  

 као смернице за израду планова детаљне регулације  

 за израду урбанистичких пројеката. 

 

У графичком прилогу „Карта планиране намене површина“ дате су претежне намене, а као 

пратеће могу се јавити њима компатибилне  намене. Међусобно компатибилне намене су становање, 
пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији 

становања, пословања или снабдевања горивом, јавне намене -  здравство, социјална и дечија заштита, 
образовање, култура, верски објекти. Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана 

опрема компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим 

површинама. 
Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности  које могу да  угрозе 

околне објекте и  животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и 
другим штетним дејствима. 

Општа правила грађења се примењују на све урбанистичке зоне, целине и подцелине, а посебна 
на одређене зоне, целине и подцелине.  

 



 
Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила 

Смештај возила решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног пута, изградњом 
отвореног паркинга или гаража уз услов који је дат за сваку намену посебно у  оквиру поглавља 7.4.1 

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ део Услови и нормативи за паркирање. 
 

Услови приступачности особама са посебним потребама 

Приликом пројектовања објеката придржавати се услова из Правилника о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015), као и 
осталим важећим прописима, нормативима и стандардима који регулишу ову  област. 

 

Положај објеката на парцели - хоризонтална регулација  
 Положај објекта на парцели дефинише се: 

- грађевинском линијом у односу на регулациону линију, 

- удаљеношћу у односу на границу суседне парцеле и објеката на њој,  

- удаљеношћу у односу на друге објекте на парцели.  

 Положај објеката одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на регулациону 

линију (Графички прилог бр. 4 „Карта урбанистичке регулације и површине јавне намене“). 
 Грађевинска линија је линија до које је дозвољена: 

- изградња нових објеката 

- доградња постојећих објеката 
 Грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се 

налази на одређеном растојању које је дефинисано на графичком прилогу бр. 4 „Карта урбанистичке 

регулације и површине јавне намене“. 

 Објекте поставити на грађевинску линију у улицама где се грађевинска и регулациона линија 

поклапају. 
 За објекте који  имају индиректну  везу са јавним путем преко приватног пролаза  грађевинска 

линија се утврђује  у односу на границу приватног пролаза. Удаљеност од границе пролаза усклађује 

се претежном удаљеношћу грађевинске линије у тој  урбанистичкој зони, целини или подцелини и 
не може износити мање од 3,0 м.  

 За објекте у обухвату простора планираних за даљу разраду плановима детаљне регулације, 

грађевинска линија дефинише се тим плановима. 
 Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије, а  уколико  

не омета  јавну површину (регулациону линију), саобраћајну  прегледност  или суседа  на 

планираној  грађевинској  линији, могуће га  је  реконструисати, адаптирати  и санирати. Доградња   

је  могућа само иза планом дефинисане грађевинске линије.      
 Подземна грађевинска линија може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске 

линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у 

функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже. 
 

Изградња објеката на бочним границама грађевинске парцеле  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
Индекс  заузетости  

 
Индекс заузетости парцеле представља однос габарита хоризонталне пројекције објекта и 

укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима. У габарит објекта спадају сви испади, 
еркери и други препусти на објектима.  

Габарит објекта је максимална хоризонтална пројекција свих етажа. 

 
Кота приземља нових објеката 

 
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 

односно према нултој коти објекта, и то: 

1) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног 
или приступног пута; 

2) кота приземља може бити виша од нулте коте највише ½ спратне висине од нулте коте; 
3) за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 

нивелете јавног пута, кота приземља може бити нижа од нулте коте највише ½ спратне висине; 
4) за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, кота 

приземља утврђује се локацијским условима и применом одговарајућих тачака овог члана. 

 
Грађевински елементи објеката 

 
o Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

 излози локала - 0,30 m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00 m, а 
испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 

 излози локала - 0,90 m по целој висини у пешачким зонама; 

 транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 m по целој 
ширини објекта са висином изнад 3,00 m; 

 платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m од  објекта на 
висини изнад 3,00 m, конзолне рекламе - 1,20 m на висини изнад 3,00 m. 

 
o Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи грађевинску, 

односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада) ако тиме нису угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то: 

 стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 m испод површине тротоара, а 
испод те дубине - 0,50 m; 

 шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00 m. 

 стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или 
корисника парцеле. 

 
o Испади на објекту (еркери,  доксати, балкони, улазне надстрешнице и др.) могу прећи само у 

следећем случају: 

 грађевинску линију максимално 1,2м код објеката са предбаштом,, када је грађевинска 
линија на минималном растојању од регулационе на 4.0м. 

 

Материјализација 
 

 Користити савремене материјале за објекте.  

 При реконструкцији и ревитализацији објеката који су под заштитом користити  материјале у 
складу са условима Завода за заштиту споменика  културе.  

 
Општа правила за постојеће објекте 

 

 Постојећи објекти могу се: 

- заменити новим према условима из овог плана; 

- реконструисати, адаптирати, санирати и дограђивати уз поштовање планираних 
урбанистичких параметара за урбанистичку зону, целину или подцелину у којој се налазе; 

- одржавати, адаптирати, санирати и реконструисати, али не и доградити у случају да је 

постојећи индекс заузетости већи од максималног планом прописаног; 

- могу се адаптирати, санирати и реконструисати у случају да је постојећа парцела мања од 

минимума прописаног овим урбанистичким планом; 



- у свим зонама вишепородичног становања могу се адаптирати, санирати, реконструисати и 
доградити постојећи породични стамбени објекти, искључиво за потребе становања, уз 

поштовање параметара који важе за зону становања средње густине од 50-150 ст/ха.  

 За све објекте који залазе у планиране регулације улица важи следеће: 
- на основу овог плана дозвољено је текуће одржавање, санација и адаптација оваквих 

објеката, уколико не постоји други законски основ за њихово рушење и до привођења 
земљишта намени у смислу реализације саобраћаја или других објеката на површинама 

одређеним за јавно грађевинско земљиште. Постојеће објекте који се налазе у зони 

планираног јавног грађевинског земљишта уклонити приликом привођења земљишта 
планираној намени; 

- није дозвољена реконструкција или доградња; 
- није дозвољена промена постојеће површине. 

 За грађевинске парцеле на којима постојећи објекат не залази у планирану регулациону линију, 
али једним својим делом се налази између планиране регулационе и грађевинске линије важи 

следеће: 
- на основу овог плана дозвољено је текуће одржавање, санација, адаптација и 

реконструкција оваквих објеката, а доградња и изградња су могуће само иза планом 
дефинисане грађевинске линије. 

 За грађевинске парцеле на којима постојећи објекат не залази у планирану регулациону и 
грађевинску линију важи следеће: 

- дозвољено је текуће одржавање, санација, адаптација, реконструкција и доградња оваквих 
објеката уз поштовање урбанистичких параметара прописаних овим планом (индекс 

заузетости, спратност, грађевинске линије и др.); 
- за постојеће објекте који су премашили планом дефинисане урбанистичке параметре 

дозвољено је текуће одржавање, адаптација, санација и реконструкција. 

 За потребе доградње потребно је проверити статичку стабилност објекта и геомеханичка 
својства терена на микролокацији. 

 За доградњу и реконструкцију постојећих објеката на линији суседне парцеле као и на 
удаљеностима од суседне парцеле мањим од 1.0 м, на зидовима према суседној парцели се не 

могу пројектовати нити накнадно изводити отвори. На овим фасадама се могу уграђивати само 
фиксни стаклени елементи «стаклени зидови» који би служили искључиво за нужно осветлење 

просторије.  

 Уколико је постојећи објекат на мањој удаљености од границе суседне парцеле, од планом 
прописане, а већој од 1.0м, при доградњи и реконструкцији објеката није дозвољено отварање 

отвора на фасади  изузев на помоћним просторијама са парапетом минималне висине од 1,80м 

или фиксни ''стаклени зидови'' ( стаклене призме) за нужно осветљење просторија. 

 Адаптација постојећих простора (тавана, поткровља и сл.) у корисне стамбене или пословне 
површине су дозвољене на свим постојећим објектима који не залазе у планиране регулационе 

линије, у оквиру својих габарита, односно својом површином не смеју излазити из 
хоризонталног габарита објекта.  Дозвољено је при оваквим адаптацијама формирање 

независних стамбених или пословних јединица под условом да се за те јединице обезбеди 
паркирање на парцели, а по нормативима дефинисаним овим планом. Уколико је немогуће 

остварити потребан број паркинг места на парцели за адаптиране просторе није дозвољено 

формирање нових стамбених или пословних јединица. 

 Није дозвољено појединачно застакљивање балкона, тераса и лођа на вишепородичним 
стамбеним зградама, као ни друге грађевинске интервенције на фасадама изузев координираних 

заједничких акција свих станара уз сагласност надлежног органа. 
 

Заштита суседних објеката 

 
На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити 

објекте на суседним парцелама и њихову функцију. Приликом изградње нових објеката водити рачуна о 
заштити суседних објеката у конструктивном смислу и у смислу  не угрожавања услова живљења на 

суседним и парцелама у окружењу. 
Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према суседу водити рачуна да се 

објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл.) не угрози ваздушни, односно 

подземни простор суседне парцеле. 
Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на парцели 

као и суседне објекте у погледу статичке стабилности. 
Oдвођење атмосферских вода са површина крова решити тако да се вода спроводи  у сопствено 

двориште, односно усмери на уличну канализацију. Пад кровних равни, код изградње објеката на 

граници парцеле, не може ићи ка суседу. 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој парцели, већ 

се исте морају прикупљати у сопственом дворишту, односно усмерити на уличну канализацију. 
 



 
 

Ограђивање парцела  
 

Ограђивање грађевинских парцела извршити поштујући опште и посебне услове за ограђивање 
по појединим наменама. Уколико посебним условима за ограђивање парцеле није дефинисан другачији 

начин ограђивања за одређене намене применити у потпуности правила грађења која се односе на те 

намене. 
 

ОПШТИ УСЛОВИ  
 

o Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом, транспарентном оградом, живом зеленом 

оградом као и комбинованом.  
o Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и 

капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. 
o Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије, већ ка 

унутрашњости комплекса. 
o Ограда између парцела поставља се према катастарском плану и операту, тако да: 

  стубови зидане или транспарентне ограде буду на земљишту власника парцеле која се 

ограђује 
 жива зелена ограда се посади у осовини границе грађевинске парцеле. 

o Угаоне грађевинске парцеле у зони раскрсница саобраћајница морају имати транспарентне ограде 
које могу имати зидани парапет  максималне висине до 60цм од коте тротоара, због прегледности 

раскрснице. 

o Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот 
људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни 

орган. 
 

 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

o Становање високих густина 150-350ст/ха 

 У зонама вишепородичне изградње парцеле се по правилу не ограђују.  
 У случају да се грађевинске парцеле за вишепородичну стамбену изградњу ограђују ограда 

мора бити транспарентна или жива зелена максималне висине до 1.4м. 
 Улична ограда може се поставити на регулационој линији или на грађевинској линији објекта. 

У случајевима када се ограде постављају на регулационој линији, а грађевинска линија је 

повучена у односу на регулациону, ограде треба да су транспарентне, максималне висине до 
1.4м, с тим да парапет ограде до висине од 0.6м може бити зидан. У случајевима када се 

ограде постављају на регулационој линији која се поклапа са грађевинском линијом могу 
бити и зидане до висине од 1.4м или на начин као и ограде код објеката који су повучени у 

дубину парцеле. 

o Становање средњих густина 50-150ст/ха 
 Парцеле се могу ограђивати зиданом, транспарентном оградом, живом зеленом оградом као и 

комбинованом. Висина ограде је максимално h=1.40 м. Уколико се парцела ограђује зиданом 
оградом према јавној површини висина зиданог парапета је максимално 0,9 м од коте 

тротоара. Висина зидане, непрозирне ограде између працела може бити и до висине 1,40 м уз 
сагласност суседа, а стубови ограде морају бити на земљишту власника парцеле. 

o Пословање 

 Парцеле се могу ограђивати (зиданом, транспарентном оградом, живом зеленом оградом или 
комбинованом) или не ограђивати. Висина ограде је максимално h=1.40 м. Уколико се 

парцела ограђује зиданом оградом према јавној површини висина зиданог парапета је 
максимално 0,9 м од коте тротоара. Висина зидане, непрозирне ограде између працела може 

бити и до висине 1,40 м уз сагласност суседа, а стубови ограде морају бити на земљишту 

власника парцеле. 
o Радне зоне 

 Грађевинске парцеле на којима се налазе производни објекти и остали радни и пословни 
објекти у оквиру радних зона (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати 

транспарентном или комбинованом оградом висине до 2.20 m. Комбинована ограда састоји се 
од зиданог парапета, максималне висине 0,9 м од коте тротоара, и транспарентног дела. 

o Површине јавне намене (основно и средње образовање, наука, дечија заштита, 

специјалне школе, ученички домови, здравство, управа и др.) 
 Ограђивање парцела – транспарентном оградом висине до 2.20м (могућност зиданог 

парапета до висине 0,9 м од коте тротоара). 
 

 

 



 
 

o Површине јавне намене (студентски домови) 
 Ограђивање парцела – живом оградом висине до 1.40м. 

o Површине јавне намене (спорт и рекреација) 
 Комплекс се може оградити оградом висине максимално 2.0м. а на делу комплекса, где се 

налазе спортски терени ограда може бити максималне висине до 3.0 м. Зидани   парапетни 

део може бити максималне висине 0.9м, а остатак је транспарентан. Могућа је комбинација 
зелене - живе ограде и транспарентне, према истим условима.  

 
Одлагање отпада 

Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за породичне стамбене 

објекте, односно у контејнере смештене на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим 
просторијама у објекту за вишепородичне и пословне објекте, а у складу са прописима за објекте 

одређене намене.  
Одлагање комуналног кућног отпада за вишепородичне зграде решавати у оквиру парцеле у 

складу са важећим стандардима. 
У репрезентативној зони града (простор оивичен улицама Господара Јована, Кнеза Милоша, 

Синђелићевом, Железничком, Кужењевом и Жупана Страцимира) проблем одлагања отпада треба 

решити посебним режимом  и то увођењем временски ограниченог и прецизираног термина 
прикупљања смећа од стране надлежног комуналног предузећа или постављањем искључиво 

подземних контејнера на ограђеној површини живом оградом   
На парцелама на којима је планирана изградња или су изграђени пословни и производни 

објекти потребно је предвидети и уредити место за одлагање комуналног отпада. За смештај контејнера 

потребно је осигурати посебан простор ограђен зеленилом. Одлагање других врста отпада потребно је 
уредити у складу са законским прописима, зависно од врсте отпада. У зависности од врсте производње, 

односно врсте и карактера отпада, отпадни производни продукти се одлажу на прописану локацију и на 
прописани начин, у складу са врстом отпада. 

 

Изградња нових и доградња постојећих објеката у инфраструктурном појасу железничке 
инфраструктуре 

У урбанистичким целинама које су у непосредном контакту са јавном железничком 
инфраструктуром објекте градити на минималном растојању од 25,0м, рачунајући од осе крајњег 

колосека. У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу градити нови или 
доградити постојећи објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, на мањем растојању од 

прописаног, искључиво на основу издате сагласности управљача железничке инфраструктуре, која се 

издаје у форми решења, и уз услов да за изградњу  тих објеката локална самоуправа преузме и о свом 
трошку спроведе прописане мере заштите тих објеката. 

Приликом израде техничке документације за изградњу нових и доградњу постојећих објеката у 
инфраструктурном појасу неопходно је применити мере заштите, односно техничке мере на 

конструкцији предметног објекта ради спречавања негативног утицаја од одвијања железничког 

саобраћаја  (бука, вибрација, физичка заштита лица и објеката) на објекат, тако да предметни објекат 
буде безбедан за корисника али и да предметни објекат ничим не ограничава планирани развој 

железничке инфраструктуре и пројектовање реда вожње.  Објекти у инфраструктурном појасу морају 
бити превасходно безбедни за кориснике, али и корисници предметног објекта морају да буду свесни 

ризика коришћења објекта у близини пруге и неће ограничавати развој железничке инфраструктуре и 
пројектовање реда вожње на железничком подручју. 

Изградњом или доградњом објекта не сме бити угрожена стабилност делова железничке 

инфраструктуре и сигурност одвијања железничког саобраћаја. Грађевинска парцела на којој се гради 
објекат у инфраструктурном појасу мора бити ограђена према железничком подручју оградом која може 

бити и веће висине од максимално планом дозвољење и од материјала који уједно представља и 
физичку и звучну баријеру ( материјал мора имати задовољавајућа изолациона и апсорпциона 

својства). 

 
У склопу општих правила грађења неопходно је испоштовати и следећа правила: 

 
 Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање објеката и прописа за 

стабилност. Фундирање објеката вршити након прибављања података о хидротехничким и 

геоморфолошким карактеристикама земљишта. 
 Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро и термички 

прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у складу са важећим 

нормативма и прописима за објекте одређене намене.  

 Приликом пројектовања објеката испоштовати важеће законске и подзаконске акте, стандарде и 

нормативе за објекта одређене намене.  
 Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за грађење 

објеката одређене намене. Објекте пројектовати у складу са прописима о изградњи на сеизмичком 



подручју, имајући у виду да се гради на подручју које према интензитету земљотреса спада у VII, 
VII+ и  VIII степен Меркали-Канкали- Зибергове скале (МЦС). 

 Делатности код којих је повећана емисија буке се не могу обављати у зонама становања, као и у 

граничном појасу на удаљености мањој од 30м од првих објеката становања. 
 На објектима који се граде на бочној граници грађевинске парцеле, или интерполирају између обе 

бочне грађевинске парцеле, не могу се на забатним зидовима планирати отвори. 

 На објектима који се уграђују између и до граница обе бочне грађевинске парцеле на којима су 

постојећи објекти постављени на заједничкој граници парцела, могу се за потребе осветљења и 
вентилације споредних, односно и радних просторија извести светларници, на рачун габарита 

планираног објекта. 

 Код грађења објеката на међи водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом – 

(испадом и другим) не угрози ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле. 
 Кровне равни свих објеката у погледу нагиба кровних равни решити тако да се одвођење 

атмосферских вода са површина крова спроводи  у сопствено двориште, односно усмери на уличну 

канализацију. Пад кровних равни, код изградње објеката на граници парцеле, не може ићи ка 
суседу. 

 Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој парцели, 

односно објектима на суседним парцелама. У случају када за одвођење површинских вода не 

постоји нивелационо решење на нивоу блока, површинске воде са парцеле одводе се слободним 
падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са 

најмањим падом од 1,5%. 
 Изграђене саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража у 

приземљу и помоћних и радних просторија којима се савладава висинска разлика изнад коте 

терена, колске приступне путеве дворишту и манипулативне дворишне платое, треба извести са 
падом оријентисано према улици, евентуално делом према зеленим површинама на парцели (врт, 

башта и слично). 

 Одвођење површинских вода са манипулативних и паркинг површина планираних у дворишном 

делу парцеле, чија површина прелази 200 м2, условљено је затвореном канализационом мрежом 
прикљученом на уличну канализацију. 

 Одвођење површинских вода са рампе изведене за већи број гаража планираних у сутерну објекта 

(вишепородични, пословни објекти и др.) обавезно решавати канализационом мрежом 
прикљученом на уличну канализацију. 

 Саобраћајне површине – приступни путеви, платои треба да су изведени са савременим 

коловозним застором: бетон, асфалт бетон и поплочање разним типским елементима. 

 Јавни простор улице не може се користити за обављање делатности (складиштење материјала и 

сл.), нити за паркирање тешких возила и машина, већ се у ту сврху мора организовати и уредити 
простор у оквиру парцеле уколико за то постоје просторни услови и не ремете се створени услови 

живљења у ширем окружењу. 
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o Дозвољена намена – спорт и рекреација 

o Све интервенције на простору између мостова у улици Бате Јанковића и Улици број 10 
(реконструкције, адаптације, санације, доградње, нова изградња) радити у складу са важећим 

Законом о водама и условима надлежног Јавног водопривредног предузећа. 
o Максимални индекс изграђености и спратност објекта (која не сме бити већа од постојећег објекта)  

биће директно условљени условима надлежног Јавног водопривредног предузећа и члановима 

133., 134., 135., 136. и 139. Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 101/16). 
 

  
 3. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ:                                

Садржај услова за пројектовање и прикључење, прибављених од имаоца јавних овлашћења је саставни 
део ових локацијских услова који се налазе у прилогу, а то су: 

- Услови за електроенергетску мрежу, издати од Оператор дистрибутивног система „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд Огранак „ЕД Чачак“ број: 8Е.1.1.0-Д.09.27-131963/1 од 30.04.2019. год.     
- Услови за водоводну мрежу и фекалну канализацију, издати од ЈКП за водовод и 

канализацију “Водовод” – Чачак, број 2786-12/48 од 24.04.2019. године. 
- Услови за ПТТ,  издати од предузећа за телекомуникације »Телеком Србија« АД Београд, ИЈ 

»Чачак« број 200512/3-2019 од 25.04.2019.године. 

 - Услови за саобраћајни прикључак, постојећи приклључак у функцији постојећег објекта. 
 - Услови за атмосферску канализацију, издати од ЈП »Градац«– Чачак, број 765/19-1-04-II 

од 18.04.2019. године. 
- Услови за одлагање отпада, издати од ЈКП »Комуналац«– Чачак, број: 64/19 од 30.04.2019. 

године. 



- Vcnosr y nomeAy Mepa 3atlrr{Te oA noxapa, u31arn oa MYI'l-a Cemop 3a BaHpeAHe
crrya quje- Ll a va r, 6poj 2t7 -6329 I t9 o a 22.04.20L9. roAil He.

- Ycroen y nornefly Mepa 3aurrt{Te oI noxapa rl eKcnno3rje, o6aeeurerbe r,€Aaro oA MYII-a
Cercrop 3a BaHpeAHe craryaquje- LlavaK, 6poj 217-6330/19 oA 22.04.20L9. roAt/He.

- Ycnoau sa rpejanet v3Aart o4 JI1 >Cp6ujarac<<- Hosil CaA PJ,,t{asaK..,6poj: 06-03-41142 oA
19.04.2019. roAilHe

- Bogxn ycrtoBn, teAarr. oA JBn >Cp6ujaeo4e<< - Eeorpa4, Bo4onprapeAHil qeHrap ,,MopaBa" -
Hru, PJ ,,3anagHa MopaBa" - Llauar, 6poj: 384U1 oA25.04.2019. ro4rne.

4. KOHCTATAU]4JA O MONMHOCTI4 ]43trABA}bA TPATEB]4HCKE IIO3BONE 3A
, TIJIAH]4PAHI4 O6JEKAT:

4.1. l4xeecrrrop Moxe noAHel4 3axreB sa rpafeeuncKy Ao3Bony y poKy oA ABe roAilHe oA
AaHa h3AaBarua noxaqujcK[x ycrroBa,

4.2. ,loKaqujcrr ycnoe[ Baxe ABe roA[He oA AaHa rcAaBaFba unv Ao r/creKa BaxeFba
rpafeauncre Ao3Bone u3Aare y cKnaAy ca rilM ycnoBilMa, sa KaracrapcKy napqeny sa xojyje no4ner 3axreB.

4.3. l4Heecrurop je y o6aeear Aa npe noqerKa rseofersa paroBa rcBput4 tmMeulralbe cBLtx
eBeHryanHux nocrojehux npilKrbyqaKa Ha KoMyHanny ranSpacrpyKrypy, xojil nponase npeKo npeAMerHux
napqena a Hafla3e ce l,tcnoA nnaHilpaHor o6jerra unn je nnaHupaHH o6jexar y 3aurl,lTHorv nojacy
nphKrbyqaKa , vnv Ha 6rno xojr Apyru HaqhH overajy rcrpaEFby npeAMerHor o6jeraa.

4,4, Y3 3axreB ea npujasy pa4oBa rHBecrhrop je y o6aeesra Aa npilrroxtl Yrosop o nppxaFby
ycnyre 3a np[KrbyLteFbe Ha puctpu5yruaH[ q4creM efleKrpl4'{He eneprrje (6poj yroaopa: 131963-19-yl-Il, o4
30.04.2019.ro4.).

4.5. l4Heecrurop je y o6asesr ga ce o6paru fpynu 3a 3aulrury xilBorHe cpe4ilHe Fpa4cxe
ynpaBe sa yp6anusaM rpaAa t{avra, paara yrapfrBaFba norpe6e sa npoqenou ynaqaja Ha xilBorHy cpeAilHy,
o6srpou Ha Bpcry o6jerara xoja je npeAMer naaHhpaHilx pa4oBa. Vs nprajaay paAoBa, y cuaAy ca qraHoM
31. craa 2. raqKa 2) l-lpaerannilKa o nocrynxy cnpoeoferua o6je4uFbeHe npoqeAype eneKrpoHcKilM nyreM
(,,Cnpr6enr macHilK PC" 6poj It3l20L5, 961t6), uHBecn4rop je y o6aeesu Aa npvnoxu camacHocr Ha
cryAl4jy o npolleHil yrhllaja Ha xhBorHy cpeAuHy, axo je o6aeesa FbeHe il3paAe yrepfena nponhcoM rojru ce
ypebyje npoqeHa yrraqaja Ha xuBorHy cpearHy, oAHocHo oAnyKy 4a nrje norpe6na rcpaAa cryAlje,

4.6.y cKnaAy ca qflaHoM 10. flpaerannilKa o nocrynxy cnpoaofersa o6je4rarreHe npoueAype
eneKTpoHcKl4M nyreM ilHBecrhrop je y o6aees[ Aa npe noAHoueFba 3axreBa 3a u3AaBa]be rpafesuncxe
Ao3Bone ypaAu npojexar napqenaqrje y cKna4y ca qraHoM 65. 3axona o nnaHilpaFby vt v3tparybn
(>Cnpx6enra rnacHkK PC< 6poj 72109, 81/09 - hcnpaBKa, 64110 - o4nyKa yC,24ltL, tztll2-,.42lL3 - opyKa
yC, 50/13 - oAayKa yC, 98/13 - oAnyKa yC, 732114, L45lt4 u 8312018) r L{flaHoM 75. n 76, npaeuanrxi o
caApxl4Hl4, HaqhHy u nocrynKy [3paAe AoKyMeHara npocropHor n yp6anuctuqKor nflaHuparsa (>>Orpr6enr
rflacHilK PC< 6poj 64120L5), y rJrruy o4aajarsa noBpuJrHa jaane nar,lene.

nOyKA O I|PABHOM CPEACTBV: Ha oee noxaqujcxe yfioBe noAHocurraq 3axreBa Moxe
usjaeuru np[roBop l-pa4cxou aehy rpaAa HaHKa, y poKy oA rp]4 AaHa oA AaHa AocraBlbaFba. llpuroaop ce
no.qHocl,l npeKo oBor opraHa raKcilpaHa ca 200,00 AilHapa rpaAcKe a4MhHt4crparhBHe raKce, ynnaheue na
xhpo paqyH 6poj840-742241843-03 uraQpa nnaharua 153, nosne xa 6poj 97 93-034, cBpxa ynnare rpaacKa
a4MrHr4crparhBHa raKca, npilManaq Eyqer rpa4a gaqxa.

ruEo oACEKA 3A OSJEAt/t-bEHy npOUEAypy,
fiapxo 3opHrh, Ahnn.rHr.apx.

HALIE.rIHI/K YNPABE,
Becna fl uurpuh, 1unn.npa BHr K.
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