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Peny6nuxa Cp1aja
rPAA IIATIAK
fpagcrco nehe
Epoj: 06-5112021-IlI
31. rrrapr 2021 . ro.uune
I{AI{AK

C KI/fIIIITI4HA f PAAA TIATIKA

Ha ocHoBy rrJraua 46. 3arona o roxzurHoj caMo).npaBra (,,Cn.rnacrrrax PC"
6p.12912007, 83l2AI4 - Ap. 3aros, 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712018) v qrarra 84. Cr:aryta
rpa1a r{asxa (,,Cn. nracr rpaAa 9aqKa" 6p. 6 I 20 l9),

Ipa4cro eehe rpaAa 9aura, Ha ceAHr4rlu o4pxanoj 3 1. uap:ra 2021. ro.4prHe, )rrBpruno

IIPEAJIOI
PEIIIEBA O TIPIIEABJtrABY Y JABHY CBOJTIHY

II3TPAIBOM TOEOTAHA HA K.fr.8P.3342 KO rrArIAK

na [peAJrurxe Crynumunr ila AoHece

PETIIEBE
O IIPI,IEABJbABY Y JABHY CBOJIIHY

I,I3TPAIbOM TOEOIAHA HA K.tI.8P.3342 KO IIAIIAK

y reKcry xoju je AocraBJbeH o46opruEquMa 3a ceAHrrqy Cxyuruurire.

Irlgsecrunaq Ha ceAur4rlra Crcyuurrune je Bepa Jarourenuh, HaqenHr4K fpagcre
yrrpaBe :a yp6anusa:ra.



Peny6rura Cpduja
rPAA qATIAK
Ipagcna yrpaBa sa yp6anuraur
O4cer 3a r4MoBr,rHcrco rrpaBHe rrocJloBe
Clyx6a 3a prMoBr4Hcre nocnoBe
Bp oj : 463 -28 I 2021 -IY -2 -07
26.03.202I. roAHHe
9a.rar
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TPAACKO BEhE TPAAA IIAIIKA

IIAIIAK

TTPEnMET: flocrara Har.Ipraperuema o npa6anrsamy y jaruy crojauy H3rpaArLoM
:ro6orana na x.n.6p. 3342KO r{a.rar

Y upunory aKTa .{ocraBJbaMo BaM Harlpr peruema o
cnojany H3rpaArLoM ro6orana na r.n.6p. 3342 KO r{auar, pa4u
sa Cryurururry rpaga r{aqxa.

Taro$e, y [pflnory arffa AocraBJbaMo BaM
6459 -LOC-I /2021 ox 26.03.202 l.ro4.

Jlor<aqajcre ycnoBe 6poj ROP-CAC-

I43AM

uplr6anmamy y jaBHy
y"rnpfnearra npeAnora

.ee Set':'.=.
E A u-.4



Ha ocgoey LUraHa 27 . cras 10. 3axona o jaeuoj ceojrzHu ("Cl.rraculrrc PC" 6p.
7212011. 88/2013, 105/2014, 10412016 * Ap. 3aKoH, 108/2016, 11312017,9512A18 u

15312020), r{raHa 54. crae L ra.{ra 20) Crary.ra rpaAa r{aqra (,,Cn. :rucr rpara t{aqrca"

6p. 612019) r.r u:rana 4. crae 3. Og,ryr<e o npn6as,'t'ar-by, pacroJlararby H yrpaBr,amy
crBapuMa y jarHoj crojuuu rpaAa 9aqra (,,C,r.,rncr rpaAa r{aqKa" 6p. l412018 u 8/2019),

CxynruruHa rpaAa tlaqxa Ha ceAHL{LlH o2lpxaHo.i 2Q21. roluue, 4oue:ra je

PEIIIEILE
o npu6aersarby y jaeHy cnojuny I{3rpaArLoM ro6oraua

Ha r.n.6p. 3342 KO r{aqax

I IIPI4EABJ6A CE y jaeHy ceojuHy rpaAa 9a.rKa H3rpaArLoM ro6oraHa sa
x.n.6p. 3342 KO t{avarc, yKyrHe 6pyro rroBprrrhHe 149.88 m2, yrcynue Hero noBprxuHe

142.38 m2, npr.ceuHe cfiparHocrlr r,r Bucune 7.83m.
II Texsrlqxa AoKyMeHraquja norpe6ua sa npu6aa,uarl,e noKauajcxux ycnoBa H

rpa$eauncxe Ao3Bone. nspalena je o.r crpaHe BI4POA 3A IPOJEKTOBAILE ATEJbE
12, [la6aq y,r. Macapr4KoBa 10, no ueHr{ oA 60.000.00 AHHapa.3a lr]ra cy cpeAcrBa

o6e:6e!eHa r.r3 cpeAcraea C[ M,raAocr t{auam, a ilpoqeH,er{a BpeAHocr Hl{Becri.{unje je
6.000.000,00 gr.rnapa 3a ura cy cpeAcrBa onpeAe.ibeua Og,ryxou o 6yuery rpara t{aqrca

ga2021 .ro,1r.try.
III Ha ocHoBy oBor pemema l-pagoHaqenr{HK r-paAa gaqra he l-pagcxoj yrpaBtl

:a yp6aHu3aM rpaAa t{a.{xa rroAHerr{ 3axreB 3a u3AaBa}be rpaleanHcxe Ao3BoJre 3a

H3rpaArby o6jexra 6luxre onficaHor raqKoM I oeor petrler-ba.

IV fpaa r{aqarc Kao Hoc[xau npaBa jaeue cuojune Bprrr4 npaBa r4HBecrHTopa y
flocryrrKy npu6ae,nama r43rpaArbonr o6jexra 6:ruNe orrucaHor rar{KOM I osor pemerba.

V Oeo peueme o6jaenl.r y,,C;ryN6eHoM nxcry rpaAa LIa.{Ka".

CKYTIIIITI,IHA TPAAA qAqKA
Epoj:

2021. roAurre

IIPEACEAHI,IK
CxynruruHe rpaAa r{aqra

?Irop Tpu$yuourh



O6pa3.rrolrer+,e

fpag t{auaK, Yl. x(yrraHa Crparlr.iruupa 6p. 2, rora 3acry[a rpaAoHarrenHr4x
Mr.r,ryu Togoponnh, roAHeo je unurywjarney 6p. 463-2812021-IV-2-07 oA
23.03.2021.roA., 3a npu6an.mane y jaeuy ceojuuy r.r3rpaAlr,oM ro6orana ua x.n.6p.3342
KO 9aqar. yxynHe 6pyro noBprur4He 149.88 m2, yxynHe Hero roBprrrrlHe 142.38 m2,

rrpn3eMHe cnparHocrr.r 14 BHcHHe 7.83m, :a norpe6e yrrornyrLaBarr,a cagpxaja Ha

fpagcr<ou 6a:euy y t{a.ixy.

9rauou 27. crae. 10. 3axona o jaeHoj caojuuu nponl.rcaHo je 4a o npu6ae,nany
crBapu H pacnonararl,y crBapr4Ma y ceojr.tHa je4uHraqe J,'roKa,rTHe cax4oyilpaBe noA
ycnoBHMa flporrr4caHt4t\4 3aKoHoM, o4:ryu1,je opraH jegnuaqe r,'roKa!'rHe caMoyrrpaBe
o4pefen y crnaAy ca 3aKoHoM H craryroMje4ranraqe iloKanHe caMoyrpaBe.

t{lasont 54. crae l. ra.{xa 20) Craryra rpaAa t{a.rxa }r r{JraHoM 4. crae 3. Ogryxe
o npil6ar,'ralby, pacnonaralby u yflpaBiban,y crBapr{ua y januoj caojnura rpaAa Llaqxa

rponHcaHo je aa Crynutlua rpaAa Haqxa og;ry.r1,je o npu6ar,,rar6y H pacro,raramy
HenoKperHocrr4Ma y jaenoj crojuuu fpa4a.

fpagcxa ynpaBa :a yp6aua:aN,r rpaAa t{aqxa L,B[a]aje Jloxaunjcxe yc,roee 6poj
ROP-CAC-6459-LOC-1,2021 o926.03.2021.roa. 3a H3rpaABy ro6oraHa ua x.n.6p. 3342
KO 9aqax.

l4:rpa4mor,l HaBeAeHor ro6orana o6ora'rnhe ce cagp;xaj Ha fpa4cxom 6a:eniz y
r{aurcy u omoryhuru fioceruour4]ua pa3nLrqprror y3pacra yxr,rBarbe u za6aea.

Ha ocHoev HaBeAeHot fpagcxa ynpaBa :a yp6aHu:aM rpaAa r{a.rxa, C,ryxt6a :a
HMoBHHcKe [ocroBe, AocraBJ'ba oBo peu]e6e fpa4cnou sehy rpaAa qavr<a pa,1a
y'repfraaan a rpeAnora :a CrynurHHy rpaAa ga.rxa.

v IIETHI4KA
ABE AM



  
 

Број: ROP-CAC-6459-LOC-1/2021 
Интерни број: 353-51-LOC/21-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 тобогана на к.п.бр. 3342 КО Чачак, на 
основу члана 53а став 5. и члана 57. 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 тобогана на к.п.бр. 3342 КО Чачак 

 
 
 

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

 
 категорија објекта: G-инжењерски објекат 
 класификациони број: 241 221 
 врста објекта који се гради: спирални тобоган за базен 
 врста радова: нова градња  

 укупна површина парцеле: 79249 m2  
 укупна бруто површина: 149.88 m2  
 укупна нето површина: 142.38 m2  
 спратност: П 
 висина објекта: 7.83m  

 
1.2. Подаци о локацији; 

 место: Чачак 
                  катастарска општина:  К.О. Чачак 
                  број катастарске парцеле: 3342 КО Чачак 

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

 План  генералне регулације „ЦЕНТАР“ („Сл. лист града Чачка“ број 15/2014 и 27/2018) 
 

1.5.  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) 
 

       
 
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА из Плана генералне регулације „ЦЕНТАР“ („Сл. лист 
града Чачка“ број 15/2014 и 27/2018) 
 
Катастарска парцела број 3342 КО Чачак је обухваћена Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку 
(„Службени лист града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018), и према наведеном планском акту налази се у зони спорта 
и рекреације, у постојећем делу СЦ „Младост“, а који је предвиђен за даљу разраду Планом детаљне регулације 
Спортско-рекреативни центар „Младост“( донета одлука о изради -„Службени лист града Чачка“, број 18/2014) 

 
 

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

 



2.1.1. Предвиђени рокови за израду планова детаљне регулације 
 

Разрада Плановима детаљне регулације у обухвату ПГР планирана је за делове простора  који 
захтевају детаљнију анализу локација, објеката и инфраструктуре а њихова израда је обавезна.  

  За израду Планова детаљне регулације предвиђени су следећи рокови: 
 План детаљне регулације „Спортско-рекреативни центар Младост“ – 12 месеци 

 План детаљне регулације „Бељина“ - 20 месеци 

 План детаљне регулације за планирани северни општински пут - 48 месеци 

 План детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву - 48 месеци. 

  Рокови важе од дана ступања на снагу Измена и допуна Плана генералне регулације 

„ЦЕНТАР“ у Чачку. 

 
Прописује се забрана градње нових објеката  и реконструкције, односно доградње постојећих објеката 

до усвајања плана, односно најдуже 12 месеци од дана доношења одлуке о изради Плана 
детаљне регулације (у складу са чл.26. и 27. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 

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 и 145/14) и 23. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 64/2015)). 

 
  

2.1.2. Обавезујуће смернице из Плана генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Службени 
лист града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018) за израду планова детаљне регулације 

 
 

План детаљне регулације „Спортско – рекреативни центар  Младост“ 
 
Простор за који је предвиђена израда Плана детаљне регулације Спортско-рекреативни центар - 

„Младост“  налази се у северозападном  делу обухвата ПГР-а „Центар“.  

Граница предложеног обухвата плана ишла би одбрамбеним бедемом на десној обали реке Западна 
Морава до зоне изворишта у Бељини, одакле би прешла на леву обалу реке и даље наставила  

западном границом плана генералне регулације (која се поклапа са западном границом ГУП-а Чачка 
2015) до улице Видосава Колаковића, и наставила даље њеном трасом, а затим ново планираним 

улицама Студентском и Белог Дамјановића и даље пешачким мостом преко реке до одбрамбеног 
бедема. 

 

Планом генералне регулације „Центар“ предметно подручје је опредељено за следеће намене: 
 

 градски спортски центар 

 градски парк 

 становање средње густине насељености 50-150 ст/ха  

 становање мале густине насељености  до 50 ст/ха  

 
 

Смернице из ПГР-е за намену површина 

 
Градски спортски центар  
 
Градски спортски центар, са укупном површином од око 102 ха, планиран је на левој обали Западне 

Мораве, између реке и канала, као надградња постојећег спортског центра "Младост" на десној обали 
З. Мораве. Ова два дела (постојећи и нови) спајаће река пешачким мостовима. На овом простору треба 

градити све садржаје који припадају нивоу градског центра (спортске дворане, куглана, базени: 

отворени и затворени, низ отворених спортских терена за такмичења и рекреацију, стадион, плажа и 
сл.), под условом да комплекс може бити изграђен маx 25%. Градски спортски центар опслуживаће 

подручје ГУП-а свим потребним активностима спорта и рекреације. 
          За потребе израде плана детаљне регулације за Градски спортски центар - (нова локација): 

 обавезна израда програма, којим ће се дефинисати конкретни садржаји и врста 

објеката, као и опремање комплекса; 
 прибавити водопривредне услове, s обзиром да се комплекс налази између насипа и 

канала, који су водопривредни објекти; 

 обавезна израда програма озелењавања са детаљним пописом постојећег растиња, 

предлогом за уклањање и задржавање вредних примерака; 
 обавезна израда пројекта озелењавања, уређења и опремања комплекса аутохтоним 

врстама биљака које не стварају кисело земљиште. 
 



 
 

2.1.3. Правила уређења и грађења дата су кроз услове ЈВП „Србијаводе“ Београд, 
Водопривредни центар „Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак, инт.бр. 3199/1 од 

18.03.2021. године 
 

На основу преузете и расположиве техничке документације констатовано је следеће:  

Достављеном пројектном документацијом се намерава изградња спиралног воденог тобогана на делу 
к.п. бр. 3342 К.О. Чачак, између постојећег објекта малог базена и деснообалног одбрамбеног насипа 

реке Западне Мораве, у плавној зони, у кориту за велику воду.  
На посматраној деоници у зони градских базена, Западна Морава је регулисан водоток и обухваћена је 

Оперативним планом за одбрану од поплава, који спроводи ЈВП Србијаводе Београд, припада сектору 

М.13.1. (десни насип Западне Мораве)..  
Корито Западне Мораве на посматраној деоници је уређено у облику сложеног трапезног пресека и 

састоји се од минор корита ширине око 62м, и широким мајор коритом на обе обале. На обе обале 
Западне Мораве су изграђени одбрамбени насипи са котом круне на коти 242,00мнм. Кота платоа 

малог базена је 241,50мнм, кота платоа великог базена је 239,40мнм, а кота приземља техничких 
просторија 238,70мнм.  

На десној обали у мајор кориту, на небрањеној страни поред деснообалног насипа (на 11м од 

небрањене ножице насипа), на платоу на коти од 239,40 мнм, је изграђен насип објекта малог базена. 
 

Сходно условима ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, РЈ „Западна 
Морава“ Чачак, инт.бр. 3199/1 од 18.03.2021. године, техничка документација треба да буде на нивоу 

пројекта за грађевинску дозволу. 

 
      3. УСЛОВИ  ПРОЈЕКТОВАЊА  ималаца јавних овлашћења ;  

  
3.1. ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак, број ROP-CAC-
6459-LOC-1-HPAP-3/2021 инт.бр. 3199/1 од 18.03.2021. године 
3.2. ЈП „Градац“ Чачак са аспекта атмосферске канализације, број ROP-CAC-6459-LOC-1-HPAP-4/2021; инт. бр. 
486/21-1-04-II од 17.03.2021. године. 
3.3. ЈКП „Водовод“ Чачак, број ROP-CAC-6459-LOC-1-HPAP-5/2021; инт.бр. 1583-12/39 од 22.03.2021. године. 

3.4. „Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд“, Огранак „Електродистрибуција Чачак“ број ROP-CAC-6459-LOC-
1-HPAP-6/2021; инт. бр. 8.Е.1.10-Д09.27-94573/1 од 24.03.2021.године. 
3.5. ЈП „Србијагас“ Нови Сад РЈ „Чачак“ број ROP-CAC-6459-LOC-1-HPAP-7/2021; инт.бр. 05-03-4/82 од 
18.03.2021.године. 
 
4. КОНСТАТАЦИЈА О МОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 
4.1. На основу достављеног ИДР-а, услова ималаца јавних овлашћења наведених у тачки 3., Плана генералне 
регулације „ЦЕНТАР“ („Сл. лист града Чачка“ број 15/2014 и 27/2018) и члана 57. 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)  
констатовано је да је изградња тобогана на к.п.бр. 3342 КО Чачак, могућа. 
 
4.2. Локацијски услови за изградњу тобогана на к.п.бр. 3342 КО Чачак, издају се на основу Плана генералне 
регулације „ЦЕНТАР“ („Сл. лист града Чачка“ број 15/2014 и 27/2018), услова ималаца јавних овлашћења 
наведених у тачки 3. и члана 57. 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). 
 
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 тобогана на к.п.бр. 3342 КО Чачак, потребно је да инвеститор, Град Чачак, поднесе 
Градској управи за урбанизам града Чачка захтев за издавање Грађевинске дозволе на основу члана 
135. Закона о планирању и изградњи 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). 
 



 
4.6. Уз захтев за издавање Грађевинске дозволе, потребно је поднети Елаборат о геомеханичким условима за 
изградњу и Елаборат заштите на раду за ову врсту објекта. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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. 
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