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Peuy6ruxa Cpluja
rPAI qAqAK
Ipagcrco nehe
Epoj: 06-18212020-lII
8. 4eqerra6ap 2020. ro.(uHe
IIAIIAK

CKYTIIIITI,IHA f PAAA IIAIIKA

Ha ocHoBy qJrarra 46. 3arosa o roxa:uroj caMo).flpaBr{ (,,Cr.rracuux PC"
6p.12912007, 8312014 - .{p. 3aKos, 10112016 - Ap. 3aKoH w 4712018) rr qrraHa 84. Cratyra
rpaaa r{a.{Ka (,,Cn.macr fpaAa 9aqxa" 6p. 612019),

fpa4cro nehe rpa4a r{aura, Ha ceAHpruu ogpNaHoj 8. .qeqerra6pa 2020. roAHHe,
yrep4uno je

ITPEAJTOT
PETTTEBA O IPIIEABJ6ABy v JABHy CBOJIIHy I,I3TPMBOM

IPUKJbY[IHOT TOTIJIOBOAA HA KfI. BP. 913, 9I4VI918 CBE Y KO IIATIAK

rra rrpeAna(e Crynmruur La IoHece

PEruEBE
o IIPI{EABJbABy y JABHy CBOJT4I{y rr3fpAIBOM rIpI,IKJbyrIHOr

TOIIJIOBOAA HA KII. EP. 913, 9t4U 918 CBE y KO qAqAK

y reKcry roju je AocraBJbeH o46opunqraMa 3a ceAur,rqy Crynrurune.

tr4:secra,.rau Ha celHuull Crynuru.rHe je Bepa .laxoeir,eeuh, ua.re:runx fpa4cre
ynpaBe :a yp6anu:ana.



Peuy6nnxa Cpluja
IPAA qATIAK
fpaguca yrpaBa sa yp6annrau
OAcex 3a uMoBr,rHcKo rrpaBHe nocnoBe
Cryx6a 3a r,rMoBuHcxe nocnoBe
Epoj : 463-97 12020-IY -2-07
23.11.2020. roAuHe
rIa.Iar

10
11, tt:

TPAACKO BEhE rPAAA TIATIKA

IIATIAK

TIPEnMET: [ocrana Harlpra peue]ba o upu6annamy y januy cnojuuy r43rpaAr6oM
npuKrryrrHor rornoBoAa Ha K.r. 6p.913,9t4 u 918 cee y KO tlauax

Y npunory aKra AocraBJEaMo BaM Harlpr porJra64 o npu6ae.rsamy y janny
ceojuuy I43rpaAILoM nppIKJb) rHor ronnoBoAa Ha K.r. 6p.913,914 u918 cse y KO rla.rax
y ynrrrlaMa ,{o6pa.runoj, Kyxe;reroj u Epahe fnuuruh4 pap;a yrn;ptlprcarua npeAnora 3a
Crynmruuy rpala r{a.ma.

HAIIEJIHI4K
TPAACKE yIIPABE 3A yPEAHI,I3AM



 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. 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  

 

 

РЕШЕЊЕ 

о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода  

на к.п. бр. 913, 914 и 918 све у КО Чачак  

        

 I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Чачка изградњом прикључни 

топловод који прелази преко к.п. бр. 913, 914 и 918 све у КО Чачак, у укупној 

дужини од 36.50m, у улицама Добрачиној, Кужељевој и Браће Глишићa, за потребе 

прикључења објеката који се налазе у склопу локације. 

 

 II Техничка документација за издавање локацијских услова и решења о 

одобрењу за извођење радова финансирана je средствима будућих корисника, а 

планирана вредност инвестиције је 600.000,00 динара са ПДВ-ом, за шта су 

средства опредељена од стране JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA 

GREJANJE ČAČAK ČAČAK.  

 

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

урбанизам града Чачка поднети захтев за издавање решења о одобрењу извођења 

радова на изградњи топловода ближе описаног тачком I овог решења. 

 

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

поступку прибављања изградњом топловода ближе описаног тачком I овог решења. 

 

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

 

 

    СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

    Број ______________________  

 

 

  

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

            ГРАДА ЧАЧКА 

        Игор Трифуновић 

 



O6pa3JrorceIbe

[aHa 10.1l.2020.roglane fpag 9auar, Yl. Nynana Cr:paquuupa 6p. 2, xora
3acryna rpaAoHarrenuur MuryH ToAopoeuh, no4neo je ranraqnjatrany 6p. 463-97/2020-
IY-2-07 sa npu6auba*e y janny cnojuuy lr3rpa.qrboM nplrKJbyr{Hor rorJroBoAa rojra
rpena3l4 rrpeKo x.u. 6p. 913,914 u 918 cne y KO r{auax, y yrcynnoj Ayxr4Hr4 o.q 36.50m,
y ynuqaMa fio6pauunoj, KyNeneeoj u Epahe fmauruha, ys o6pasnoxe]6e Aa BnacHr,rurr

o6jexara Ha rpeAMe:ruoj noxaqulu uvajy norpe6y [pr4KJbyqerba Ha rolJroBoA, y rlr4Jby

o6es6elerra rorrJrorHe enepruje sa ceoje AoMoBe.
r{rasou 27. cras 10. 3axona o jaeHoj ceojnnu nponr4caHo je 4a o npn6anrsamy

crBapv H pacflonararby crBapkrMa y cnojraHra je4ranraqe JroKaJrHe caMoyrrpaBe noA
ycJIoBI4Ma nponncaHprM 3aKoHoM, o4iryuyje opraH je4rannqe JroKaJrHe caMoynpaBe
o4pefeu y cKnaAy ca 3aKoHoM lr craryroM jeprHuqe JroKanHe caMoyrpaBe.

r{.nauou 54. cras 1. raqrca 20) Craryra rpaAa r{aqxa u qraHoM 4. cnas 3. O4lyre
o npu6aenarby, pacroJrararry r4 ynpaBJbarLy crBapr.rua y januoj ceojuHu rpaAa rla.ma

rrponr4caHo je, zsuefy ocraJror, 4a Cryuutr4Ha rpaAa r{aqra oalyryje o npu6arrary ,t
pacnoiraralry HenoKperHocrr4Ma y januoj crojraHu fpa4a.

Ipa4cxa yrpaBa za yp1auusaM rpaAa Llaqxa v34uruje noraqrajcre yclone 6poj
ROP-CAC-29872-LOC-I12020 oA 06.11.2020.rot. sa r{3rpaArby rpr.rKrLf{Hor
ronrroBoAa npeKo r.u. 6p.,913,914 u 918 cne y KO r{auax, Ha ocHoBy u4ejuor peme}La
uspalenor oA crpaHe BIROA ZA INZENJERING KAIROS SLOBODAN
MOJSILOVIC PREDUZETNIK ATENICA.

Harou o6janrunalra oBor peuerLa, fpa4 r{auar he rao LrHBecrrrrop nporurcaHy
AoKyMeHTaqujy, na nporlucaH HarrraH AocraBr.rrr4 fpa4croj ynpaBr sa yp6aHrasaM rpaAa
rlaura, Ogcery sa o6je4urreHy npoqeAypy, y {nrsy 4o6ujarra peuerLa o o4o6perry sa
usnoferre paAoBa Ha I43rpaAILH TorrJroBoAa 6maNe olprcaHor raqKoM I nspere peuema.

I4snoferreu paAoBa Ha H3rpaAF6r4 npr.rKJbyqHor ronJroBoAa, nporuupurhe ce rpyr
KoprzcHr4xa ycnyra u_ n-orporuarra JA\/NOG KOMUNALNOG PREDUZECA ZA
GREJANJE CACAK CACAK, ,tujuje ocHuBaq fpal.

Ha ourony HaBeAeHor fpa4cra ynpaBa sa yp6anusaM rpaAa rla.ma, CnyN6a sa
I,IMoBI4HoKe [ocJIoBe, AocraBJBa Harlpr oBor peruema lpa4crorra rehy rpa4a rlaura pa4ra
ytapluaama ilpeAnora sa CryuuruHy rpaAa r{a.ma.

HAIIEJIHI{K
sa yp6ann3aM rpaAa rla.rxa

axosJbenHh, Ar.r nJr. fpa[. unx.
. t , I .'rl "t tr ,t",1 :i rla
/1.''l't t"lv'{f'. 
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Број: ROP-CAC-29872-LOC-1/2020 
Интерни број: 353-201-LOC/20-IV-2 
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Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву Града Чачка, Ул. Жупана Страцимира бр.2, МБ 
07183046 ПИБ 101296508, за издавање локацијских услова за изградњу прикључног топловода за пословно 
стамбени објекат на к.п.бр. 918 и 919 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020) и 
члана 18 Одлуке о градским управама („Сл.лист града Чачка“ број 20/19), издаје: 
 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
за изградњу прикључног топловода  

за пословно стамбени објекат на к.п.бр. 918 и 919 К.О. Чачак 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ: 
 
1.1. Подаци о објекту;  

 тип објекта: локални цевоводи за топлу воду, пару или компримовани ваздух 
 категорија објекта: G-инжењерски објекат 
 класификациони број: 222 230 
 врста објекта који се гради; прикључни топловод  
 сврха градње: за потребе грејања пословно стамбеног објекта на к.п.бр. 918 и 919 К.О. Чачак  
 тип прикључног топловода; ДН50 подземни од предизолованих челичних цеви (PE), Ф 60,3x2,9/PE125 
 дужина прикључног гасовода; ~ 36.50 m 

   
1.2. Подаци о локацији; 

 место; Чачак, Ул. Добрачина бб (дворишни део објеката који се налазе у улицама Кужељева, 
Добрачина и Браће Глишића)  

 катастарска општина;  К.О. Чачак 
 место прикључења на постојећи крак дистрибутивне мреже ДН50 је на к.п.бр. 913 К.О. Чачак 
 број катастарских парцела преко којих прелази прикључни топловод: к.п.бр. 913, 914 и 918 К.О. 

Чачак  
 топловод се прикључује на постојећи крак дистрибутивне мреже ДН50 на к.п.бр. 913 К.О. Чачак у 

тачки која је у ситуационом плану означена Т1 (остатак постојећег крака дистрибутивне мреже се 
укида – од тачке Т1 до Т3 како је приказано у достављеном ИДР-у) 
Траса предметног топловода и место прикључења на постојећи крак дистрибутивне мреже ДН50 су 
описани према достављеном ИДР-у. За идејни пројекат потребно је приложити техничке услове ЈКП 
Чачак који су у складу са идејним решењем. 

 
1.3. Место прикључења на дистрибутивну топловодну мрежу; предметни топловод ДН50 биће прикључен 
на постојећи крак дистрибутивне мреже ДН50 на к.п.бр. 913 К.О. Чачак у тачки која је у ситуационом плану 
означена Т1 
 

1.4. Инвеститор: Град Чачак, МБ 07183046 ПИБ 101296508 
 
1.5. Плански основ за издавање локацијских услова:   

 План  генералне регулације „ЦЕНТАР“ („Сл. лист града Чачка“ број 15/2014 и 27/2018) 
 
1.6.  Правни основ за издавање локацијских услова: 

 Закон 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, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон, 9/2020) 

 Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник 
Републике Србије” бр. 68/2019) 

 Уредба о локацијским условима (“Сл.гласник РС”, број 115/2020) 
 

           
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД  ЧАЧАК 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ 

 



2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА топловодне инфраструктуре из Плана генералне регулације „ЦЕНТАР“ („Сл. 
лист града Чачка“ број 15/2014 и 27/2018) 
 

Топлификација 
Простор овог плана је део града у ком је смештен цео систем топлификације који можемо раздвојити на: 

део производње топлотне енергије и део дистрибуције. 
Производња топлотне енергије у градском систему топлификације  се већим делом одвија у градским 

топланама, док се један мањи део производи у блоковским котларницама. Све топлане и блоковске котларнице 
смештене су на територији ПГР Центар, осим „Градске топлане" која се налази у непосредној близини границе 
овог плана. Све топлане су на гас и већина њих као резерву користи течно гориво. Укупни капацитет топлотних 
извора је 88.12 МW. 

Изграђене топлане су: 
o Топлана „Љубић кеј“ се налази у непосредној близини насеља „Љубић кеј“. Са својим тренутним 

топлотним конзумом од 8.5 МW топлотне енергије греје око 1.200 станова и локала са укупном 
површином за грејање од 55.790 м2.  

o „Градска топлана“ се налази у непосредној близини градске зоне, у индустријској зони, и њен 
капацитет је 45 МW.  Из градске топлане греју се објекти колективног становања, централних 
функција и делом индивидуалних објеката (укупна површина око 293.800 м2) на делу: Алваџиница, 
локацији „Трнавска“,  „Цветна“, центру града дуж улице Светозара Марковића, дуж улице Немањина, 
локацији  „7. јул“, насеље „Авенија липа“.  

o Котларница „Шумадија“ смештена је у строгом центру града и капацитета је 15 МW.  Изградњом 

котларнице „Шумадија“, 13 старих котларница на фосилна горива претворено је у подстанице и 
изграђено је још 5 нових  подстаница.  Ова котларница уз „Градску топлану“ у потпуности задовољава 
потребе за топлотном енергијом садашњих и новопланираних објеката у ужем центру града. 

o Котларница „Винара“ је котларница на природни гас, контејнерског типа,  капацитета 4.5 МW.  У 
оквиру своје локације (насеље "Винара") снабдева топлотном енергијом објекте колективног 
становања и мањи број објеката индивидуалног становања. Повећање капацитета је ограничено. 

Поред градских топлана које су на гас, у систему градске топлификације су и три блоковске котларнице 
на мазут и то: котларница у Нушићевој 19, котларница у згради Солидарности V  и котларница у солитеру 
„Просвета“, од којих је котларница у згради Солидарности тренутно хладна резерва. 

Од већих котларница на фосилна горива функционишу: котларница на угаљ у саставу факултета и 
котларница на мазут у оквиру суда. 

Топлотна енергија се транспортује у виду топле воде система 140/75 оC и 110/90 оC градским 
топловодима, који су изграђени у укупној дужини од 55.488 м и то са 650 м надземних топловода и остатка 
подземних. 

Главни  и највећи крак топловода DN 400 води се од „Градске топлане“ па преко пруге, где се одваја крак 
DN 200 који се води дуж Трнавске улице. Магистрални топловод DN 400 се даље води коритом Лозничке реке до 
преласка Немањине улице, где се рачва на део DN 250 за насеље „Алваџиницу“ - који се води дуж Булевара 

ослобођења, и на део DN 350 - који се води дуж Немањине улице. Од крака DN 350 у Немањиној улици, одвајају 
се краци мањег пречника и прикључци. Један од кракова је крак DN 150, који се води дуж улице Светозара 
Марковића и спаја се са топловодом котларнице „Шумадија“ и затвара прстен. Топловод DN 350 води се све до 
коморе на раскрсници код О.Ш. „Др. Д. Мишовић“. Од поменуте коморе одваја се крак  DN 200 који се води дуж 
Улице Свети Сава до блоковске котларнице „Солидарсност V“ и објеката који су се грејали из поменуте 
котларнице, а крак DN 250 наставља дуж Булевара Вука Караџића. 

Од котларнице „Шумадија“ води више кракова. Крак DN 200, води се ка и дуж ул. Градско шеталиште и 
греје објекте дуж Градског шеталишта, "Лучну зграду", Дом културе и објекте који су се грејали из старе 
котларнице Дома културе. Крак  DN 150,  води се ка Кужељевој улици, па кроз подруме зграда у Кужељевој  и 
Хајдук Вељковој улици, па дуж Богићевићеве улице. Крак DN 125 одваја се за зграде у Железничкој улици и 
Улици 9 Југовића, као и крак DN 125 који спаја прстен са топловодом градске топлане. 

Топловод од контејнерске котларнице „Винара“ се већим делом води „унутар“ насеља „Винара“, а један 
крак се одваја ка Пиговој улици, води дуж индивидуланих дворишта па уз ножицу бедема до зграде и ресторана 
„Белви“. 

Од топлане „Љубић кеј“ воде се два крака и то: крак DN 200 који се прво редукује на DN 150, па на DN 
125, и води се преко улице Книћанинове па између зграда и бедема, и крак DN 200 који се води ка и дуж улице 
Данице Марковић. 

 

 
2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА топловодне инфраструктуре из Плана генералне „ЦЕНТАР“ („Сл. лист града 
Чачка“ број 15/2014 и 27/2018) 
 
 Топловод се мора трасирати тако да: 

 не угрожава постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта, 
 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе, 
 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре, 
 да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама. 

 Топловод трасирати уколико је то могуће у зеленом појасу у оквиру регулативе саобраћајнице, или у 
тротоарима. 

Полагање топловода у коловозу се може дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са посебним 
мерама заштите. 
Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, топловод водити границом катастарских парцела 
уз сагласност корисника парцела. 



 Топловоди се по правилу воде подземно. На територији индустријских предузећа или у неким изузетним 
случајевима (прелаз преко реке, канала и сл. ) топловод се може водити и надземно. 

 Подземни топловод водити бесканално од предизолованих цеви потребног пречника, према техничким 
прописима и дубини према терену. У делу тротоара и зеленим површинама топловод водити на минималној 
дубини од 0.6 м. Испод саобраћајница цевовод водити у заштитној облози бетонске или челичне цеви или у 
бетонском каналу на дубини од минимално 0.8 м. 

Под дубином укопавања подразумева се минимално растојање између спољне површине цеви и нивоа терена. 
 Минимално растојање топловода, од ближе ивице цеви, до темеља је 0.5 м  

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу топловода са другим топловодима, 
техничким инфраструктурама и др. дато је у табели 1. 
 
      Минимално дозвољено растојање (м) 

 Укрштање Паралелно вођење 

Топловоди међусобно 0.2 0.2 

Од топловода до гасовода 0.2 0.3 

Од топловода до водовода и канализације 0.5 0.5 

Од топловода до нисконапонских и 
високонапонских електричних каблова 

0.6 0.7 

Од топловода до телефонских каблова 0.2 0.5 

 
 Код пројектовања и изградње топловода, обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких 

прописа и норматива из ове области. 

 

 
      3. УСЛОВИ  ПРОЈЕКТОВАЊА  ималаца јавних овлашћења ;  

  
      3.1. JКP „Чачак“, интерни број 3556 од 23.06.2020.године 

      3.2. „Телеком Србија“ АД ИЈ Чачак, број ROP-CAC-29872-LOC-1-HPAP-3/2020, интерни број 330791/3-
2020 од 04.11.2020.  

      3.3. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Београд, Огранак Електродистрибуција 

Чачак, број ROP-CAC-29872-LOC-1-HPAP-4/2020 инт. бр. 8Е.1.0.0-Д.09.27-313630/2 од 16.10.2020.год. 
 
 
 
 
 
4. КОНСТАТАЦИЈА О МОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 
4.1. На основу достављеног ИДР-а, услова ималаца јавних овлашћења наведених у тачки 3. и Плана генералне 
регулације „ЦЕНТАР“ („Сл. лист града Чачка“ број 15/2014 и 27/2018) констатовано је да је изградња прикључног 
топловода за пословно стамбени објекат на к.п.бр. 918 и 919 К.О. Чачак, могућа. 
 
4.2. Локацијски услови за изградњу прикључног топловода за пословно стамбени објекат на к.п.бр. 918 и 919 К.О. 
Чачак, издају се на основу Плана генералне регулације „ЦЕНТАР“ („Сл. лист града Чачка“ број 15/2014 и 27/2018)  
и услова ималаца јавних овлашћења наведених у тачки 3. 
 
4.3. Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у 
складу са тим условима (члан 57. став 7. 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, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон, 9/2020)  
    
4.4. Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно 
прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова (члан 57. став 
9. 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, 83/2018, 31/2019 и 
37/2019 – др. закон, 9/2020) 
 
4.5. За изградњу прикључног топловода за пословно стамбени објекат на к.п.бр. 918 и 919 К.О. 
Чачак, потребно је да инвеститор, Град Чачак, поднесе захтев Градској управи за урбанизам града 
Чачка за издавање Решења којим се одобрава извођење радова на основу члана 145. став 1. 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, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон, 9/2020) и члана 3. став 2. тачка 28. ПРАВИЛНИКА о посебној 
врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као 
и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу 
за извођење врадова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз 
захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Сл. гласник РС“ број 2/19) 
 
 



4.6. По завршетку изградње предметног објекта надлежни орган по захтеву инвеститора може издати употребну 
дозволу ( на основу члана 145. став 7. 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, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др закон, 9/2020) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ове локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор 
Градском већу града Чачка у року од 3 дана од дана достављања. Приговор се подноси преко овог органа 
таксиран са 200,00 динара градске административне таксе, уплаћене на жиро рачун број 840-742241843-03 шифра 
плаћања 153, позив на број 97 93-034, сврха уплате градска административна такса, прималац Буџет града Чачка. 
 
 
                                                                                                     НАЧЕЛНИК УПРАВЕ  
                                                                                           Вера Јаковљевић, дипл.инж. грађ. 
 
                                             
 


