
Peuy6nrarca Cp6Ea
IPAI qAqAK
fpa4crco nehe
Bpoj: 06-107DA21-1il
22. jyn202l. roAr{He
IIAIIAK

cKv[IIrTr{HA IPAAA qArrKA

Ha ocnoBy rIJIaHa 46. 3arcona o rora-uHoj caMoyrrpaBpr (,,Ct.rnacurax PC"
6p.12912007, 8312014 - Ap. 3aKon, l}ll2}t6 - Ap. 3aKoH u 4712018) 14 qrrarra 84. Craryra
rpa4a r{aqr<a (,,Cn.mlcr lpaAa r{aqxa" 6p.612019),

fpa4cxo nehe rpaAa r{aura, Ha ceAHrrrlr.r o4pNanoj 22. jyaa202l. ro.urHe, yrBpAr{no
je

IIPEAJIOI
PEIIIEBA O IPI,IEABJbABY I,I3 JABHE CBOJI,IHE PETIYEJII,IKE CPEI,IJE Y

JABrry cBoJlrHy rPAIA rrAqKA rpAbEBr,IHCKOr 3EMJbTTUITA y
L{AEAJIHOM yAEJIy ll2 KATACTAPCKE IIAPIIEJIE 454t2 KO TIATIAK

rra rrpeAJraxe Crynurr:or Ea.qouece

PEIIIEBE
O IIPIIBABJbABY I,I3 JABHE CBOJI,IHE PEIIYEJII4KE CPEI4JE Y JABHY

CBOJPIHY IPAAA qATIKA TPAbEBTIHCKOT 3EMJbI,IMTA Y PIAEANHOM
yAEJry 1/2 KATACTAPCKE TIAPIIEJTE' 454t2 KO rrAqAK

y rexcry roju je AocraBJEeH o46opnuquMa 3a ceAHr,rqy Cxyururune.

l'Issecrl,Irall Ha ceAHI4IIra Cxynruruue je Bepa Jaron.renuh, HaqeJrur.rK fpa4cxe
ynpaBe :a yp6aHrasam.



Peny6maxa Cp6wja
rPAA qATIAK
Ipa4crca yrpaBa ra yp6anusan
O4cer 3a r4MoBraHcKo npaBue rIocJIoBe

Cnyx6a 3a rMoBHHcKe rrocJroBe

Epoj : 463-4 8 2AT -lY -2-A7
2T.06.2021. roAr.rHe
rlaqax

TPAACKO BEhE TPAAA IIAIIKA

TIAIIAK

fIPEIMET: ffocrana Harrpra peueH,a o npn6an,nan y n: janue ceojlrHe peny6rnxe
Cp6uje y jaeuy ceojany rpaAa t{aqra rpaleeraHc<or 3eMr.burrrra y r4AeanHou yle,ry %

KaracrapcKe rrapqene 45412 KO gaqax

V npurrory aKra AocraBJbaMo BaM r-raupr peuema o npu6ae,ramy H3 jaene
ceojuue Peny6,rnxe Cp6r.rje y jaeHy ceojnHy rpaAa r{aqxa rpaleenucxor 3eMJ,br4ura y
I4AearHoM YAeny 

t/z KaracrapcKe napUene 45412 KO r{aqar, pa4ra ympf HBa}ba rpe71nora
:a CxynruruHy rpaAa t{aqxa.

Taxole. y npunory aKTa AocraBJ'l,aMo BaM H l4n$opnaaurajy o loxaquja 6p. 958-
40412021 -lV-2-0 1 oa 30.03.2027 .ro s., Jlor<arlujcxe ycnoBe 6p. ROp-CAC-6 I 70-LOCH-
212021 oa 05.04.2021 .rol. H rroAarKe Karacrpa HerroKperHocru.
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 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, 95/2018 и 

153/2020) у вези члана 99. став 19. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 11. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Сл.лист града Чачка“ бр.5/2016 и 8/2019),  

 

 Скупштина града Чачка на седници одржаној ____ 2021. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

o прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка 

грађевинског земљишта у идеалном уделу ½ катастарске парцеле 454/2 КО Чачак 

 

I ПРИБАВЉА СЕ непосредном погодбом, без накнаде, из јавне својине 

Републике Србије у јавну својину града Чачка грађевинско земљиште у идеалном 

уделу ½ катастарске парцеле 454/2 КО Чачак, у циљу изградње спортског објекта, 

спратности П+1+Пк, категорије В – захтевни објекти, који ће имати укупну бруто 

површину 1384,60m2 и нето површину 1243,10m2. 

 

II Прибављање идеалног удела ½ катастарске парцеле 454/2 КО Чачак спроводи 

се у поступку међусобног располагања власника грађевинског земљишта у јавној 

својини између Града Чачка и Републике Србије, на основу Закључка Владе РС. 

 

III На основу овог решења и Закључка Владе РС Градоначелник града Чачка ће 

са директором Републичке дирекције за имовину РС, закључити уговор о прибављању 

идеалног удела ½ катастарске парцеле 454/2 КО Чачак. 

 

IV Уговор о прибављању дела наведене кат. парцела закључује се по претходно 

прибављеном мишљењу Градског правобраниоца. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број ______________________ 

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

       Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 



                                                    O б р а з л о ж е њ е  

 

 Град Чачак, Ул. жупана Страцимира бр. 2, кога заступа градоначелник Милун 

Тодоровић, поднео је иницијативу бр. 463-48/2021-IV-2-07 од 11.06.2021.год. за 

прибављање непосредном погодбом, без накнаде, из јавне својине Републике Србије у 

јавну својину града Чачка грађевинског земљишта у идеалном уделу ½ катастарске 

парцеле 454/2 КО Чачак, у поступку међусобног располагања власника грађевинског 

земљишта у јавној својини, уз образложење да се на тај начин решавају имовинско –

правни односи за прибављање у јавну својину изградњом фискултурне сале, као и сале 

за борилачке спортове са пропратним просторијама. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању прибављању 

идеалног удела ½ катастарске парцеле 454/2 КО Чачак бр. 06-100/2021-III од 

17.06.2021.год. 

 Републичка дирекција за имовину РС је пред Владом РС покренула поступак 

заведен под бројем 04 бр. 351-124/2021 за пренос ½ катастарске парцеле 454/2 КО 

Чачак из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка.  

 Након доношења Решењa о приступању прибављању дела наведене кат. 

парцеле, Комисија за грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници 

одржаној 18.06.2021.год. утврдила је да је прибављање основано, да је у складу са 

Законом о планирању и изградњи, Законом о јавној својини, Статутом Града Чачка и 

Одлуком о грађевинском земљишту. 

 Чланом 99. став 19. Закона о планирању и изградњи прописано је да се 

грађевинско земљиште прибавља у јавну својину у складу са одредбама Закона о јавној 

својини које се односе на прибављање других непокретности у јавну својину. 

 Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини 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 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка прописано је да Скупштина 

града Чачка одлучује, између осталог, о прибављању и располагању непокретностима у 

јавној својини Града. 

 Чланом 11. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да 

Скупштина града Чачка одлучује, између осталог, о прибављању грађевинског 

земљишта у јавну својину Града, а посебно у случајевима међусобног располагања 

власника грађевинског земљишта. 

 Чланом 28. став 1. тачка 7. ове одлуке прописано је да се грађевинско земљиште 

може отуђити непосредном погодбом у случају међусобног располагања власника 

грађевинског земљишта у јавној својини, а чланом 65. став 3. да се међусобно 

располагање између носилаца права јавне својине на грађевинском земљишту врши 

непосредном погодбом, по тржишним условима, с тим да се грађевинско земљиште 

може отуђити или дати у закуп без накнаде, односно по цени, односно закупнини која 

је мања од тржишне у складу са законом, подзаконским актом Владе Републике Србије 

и овом одлуком.  

 Комисија за грађевинско земљиште је извршила увид у Информацију о локацији 

бр. 958-404/2021-IV-2-01 од 30.03.2021.год. којом се наводи да је кат. парцела број 

454/2 КО Чачак обухваћена је Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку 

(„Службени лист града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018) и према наведеном планском 

акту налази се у УРБАНИСТИЧКОЈ ЗОНИ 2 – у саставу урбанистичке целине 2.2 

(јавне функције - судство, култура, спорт), у Локацијске услове бр. ROP-CAC-6170-

LOCH-2/2021 од 05.04.2021.год. којима се наводи да се исти издају за изградњу 



croprcKor o6jer:ra, crparHocru ll+l*flx, xareroprje B 3axreBur{ o6jexrr,
xlacu$uxaqrloHe o3uaKe 126500 * 3rpaae 3a croproBe y sarBopeHoM rrpocropy (yremhe y
)tryruoj rloBpmr{Hll 100.00%), xojn he lrMarr,r yryrrny 6pyro roBpmr{Hy 1384,60ur2 ra Hero
rloBplruny 1243,l}rv2 Ha K.rI. 6p. 454 K.O. rlaqar n llornp4y na upojerar napqenaqraje 6p.
952-38121-IV-2-01 ox22.A3.2021.ro4., Ha ocuoBy xoje o4 r<.u. 6p. 454 KO 9a.raK nacraje
Kar. rrapqena 6poj 45412 KO r{aqax.

Haron r,IsBp[reHor )rBr{Aa y HaBeAeHe ar<re Korrancnja je yrBpAr,rna 4a je npu6alJbarbe
y jaeuy ceojrany rpaAa r{awca Ha r.{AeirJrHoM yAeJry oD, y2 KaracrapcKe rrapqene 45412 KO
9avax, onpaBAzlno I{ IIenHcxoAHo ,r Aa je y rar{Tepecy fpa,ua o6supou Aa ce rrraMe 6es
HaKrraAe yeehasa r4MoBI,rHa lpaaa, a yjeano ra pemarajy lrMoBlrrrcxo -[paBur{ oAnoclr 3a
npra6aa-rsarre y januy cnojrany rr3rpagrboM $ncxynrypue caJre, Kao u cane 3a 6opanauxe
crroproBe ca rpolparHuM flpocropnja:vra.

flo cuponeAeHoM rrocryrlry KouNcraja :a rpaleruHcKo 3eMJB[rtrTe 4ocrarura je
3arII4cHLIK oA 18.06.2021.ro4. ca rpeAnoroM oAJryKe fpaacxoj yrpaBr sa yp6anrasaM rpaAa
r{a.rKa.

fpaAcra yrpaBa ra yp6arrusilM rpa,ua gaqca ysurvrajyhra y o6srp rpeAnor oAJD.Ke
Kourrzcraje, rpmIpeMI,IJIa je uaqpr oBor pemema r4 AocraButra fpa4cxonr nehy rpa4a r{a.rra,
pa4u pnpluBarLa rpeAnora sa Cxynmruny fpa4a gaqra.

Y HATIEiTHI4KA
ABE 3A YP AM
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Број: ROP-CAC-6170-LOCH-2/2021 
Инт. број: 353-47-LOCH/21-IV-2 

Датум: 05.04.2021. године        
 
                   Градска управа за урбанизам града Чачак, поступајући по захтеву ГРАДА ЧАЧКА 

који је поднет дана 12.03.2021.г., за изградњу спортског објекта, спратности П+1+Пк, категорије 
В – захтевни објекти, класификационе ознаке 126500 – зграде за спортове у затвореном простору 

(учешће у укупној површини 100.00%), који ће имати укупну бруто површину 1384,60м2  и нето 

површину 1243,10м2 на к.п. бр. 454 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, 
31/19, 37/19 – др.закон и 9/2020 ),  члана 18. Одлуке о градским управама („Сл.лист града Чачка“ 

број 20/19) и решења начелника Градске управе за урбанизам града Чачак бр. 031-46/2020-IV-2-

01 од 12.11.2020.год., издаје: 
 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
             За изградњу спортског објекта, спратности П+1+Пк, категорије В – 
захтевни објекти, класификационе ознаке 126500 – зграде за спортове у 
затвореном простору (учешће у укупној површини 100.00%), који ће имати 
укупну бруто површину 1384,60м2  и нето површину 1243,10м2 на к.п. бр. 454 
К.О. Чачак 
 
              1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:  

 
           1.1. Локацијски услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње на 

к.п. бр. 454 К.О. Чачак, која има укупну површину 4082,00 м2, обухваћенa је Планом генералне 
регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Службени лист града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018)  и према 

наведеном планском акту налази се у УРБАНИСТИЧКОЈ ЗОНИ 2 – већим делом у саставу 

урбанистичке целине 2.2 – јавне функције (судство, култура, спорт) и мањим делом у саставу 
саобраћајнице ул. Краља Петра I за коју је потврђен Урбанистички пројекат за катастарске 

парцеле број: 418/2, 436/1, 453 и делове катастарских парцела број: 419/1, 420, 435/2 и 454 све 
К.О. Чачак,  број: 350-2/2021-IV-2-01 од 23.02.2021.године, од стране Градске управе за 

урбанизам града Чачка.    

        1.2. Локацијски услови се издају за изградњу спортског објекта, спратности П+1+Пк, 
категорије В – захтевни објекти, класификационе ознаке 126500 – зграде за спортове у 

затвореном простору (учешће у укупној површини 100.00%), који ће имати укупну бруто 
површину 1384,60м2  и нето површину 1243,10м2 на к.п. бр. 454 К.О. Чачак. 

 

           Подаци о планираном објекту према приложеном идејном решењу: 
            1.2.1.  Површина парцеле: 40.82ар 

 1.2.2. Грађевинска линија: на 3.10м у односу на регулациону линију. 
 1.2.3. Растојање основног габарита од суседних парцела: на растојању 

3.70м ка к.п. бр. 417/3 К.О. Чачак, на растојању од 56.80м ка к.п. бр. 420 К.О. Чачак, на растојању 
од 31.20м ка к.п. бр. 453 К.О. Чачак и на растојању од 32.20м ка к.п. бр. 2167 К.О. Чачак 

 1.2.4. Кота приземља објекта: +0.20м,+0.35м и+0.50м у односу на коту терена. 

 1.2.5. Спратност: П+1+Пk 
 1.2.6. Габарит: 25.50м x 20.35м 

 1.2.7. Индекс заузетости: 34.00% 
 1.2.8. Проценат зелених површина: 8.00% 

 1.2.9. Паркинг места: na nivou kompleksa - 40. 

 
 

 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД  ЧАЧАК 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 

 



 

                       2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА : 
 

 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

Урбанистичка целина  2.2 – јавне функције (судство, култура, спорт) 
 

Урбанистичком целином 2.2 обухваћени су објекти од јавног интереса – Основни и Виши 
суд, Уметничка галерија „Надежда Петровић“, објекат физичке културе –„Соколана“.  

Регулисање начина коришћења земљишта, међусобно недефинисаних  односа, као и  

прилаза појединачним локацијама у оквиру ове подцелине захтева израду Урбанистичког 
пројекта. Кроз урбанистички пројекат је потребно дати оптималан начин коришћења земљишта, 

после чега би следио и пројекат препарцелације. 
Планом је предвиђено пробијање Кабларске улице чиме би се створила могућност 

отварања прилаза суду из овог правца и формирање паркинг простора и зелених површина. 
Такође из Улице краља Петра омогућити приступ комплексу и формирати паркинг простор. 

Колски прилаз суду из улице Бате Јанковића се затвара, а приступ комплексу уредити као 

пешачку зону.  
У оквиру урбанистичке целине, на простору иза „Соколане“ уз Улицу краља Петра 

изградити објекат у функцији спорта, као независтан. Уколико се у будућем периоду укаже 
потреба могуће је нови објекат повезати са објектом „Соколане“. 

Уклањањем административног објекта Полицијске управе, који се тренутно налази у 

оквиру ове урбанистичке целине, формирати пјацету кроз уређење простора декоративним 
поплочањем, зеленилом, урбаним мобилијарем и др. Овај простор би се заједнички користио на 

нивоу ове урбанистичке целине. 
Испод пешачких зона и пјацета могуће је предвидети и подземне гараже. 

За урбанистичку целину 2.2 обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 
 

 

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 осветљење 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 парцела 
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 парцела 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, Кужељевом 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: 

 
o 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. 
o 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.  

o Приликом пројектовања објеката испоштовати важеће законске и подзаконске акте, 

стандарде и нормативе за објекте одређене намене.  



o 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). 
o 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. 

o 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. 

o 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. 
o 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. 
o 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. 

o 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%. 

o 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). 
o 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. 
o 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. 

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

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

 
Урбанистичка целина 2.2 – судство, култура, спорт 

 
o Пошто се ради о врло специфичној целини, за коју је предвиђена обавезна израда 

Урбанистичког пројекта, дата су заједничка правила грађења за целину. 
o Објекти Уметничке галерије »Надежда Петровић« и »Соколане« су под заштитом Завода за 

заштиту споменика културе и све интервенције радити према условима Завода. 

o Објекат суда може бити дограђен за етажу поткровља.   
o Уклонити објекат који користи полицијска управа и на том месту формирати пешачку зону 

са декоративним поплочањем и зеленилом. 
o На простору иза „Соколане“, уз Улицу краља Петра изградити нов објекат у функцији спорта 

као основне намене. Компатибилне намене су намене које су заступљене у урбанистичкој 

целини. 
o Максимална спратност новог објекта је По+Пр+1+Пк. 

o Максимални индекс заузетости је 40%, ако урбанистичка целина 2.2 представља јединствену 
грађевинску парцелу или грађевински комплекс. У случају поделе на више грађевинских 

парцела максимални индекс заузетости је 60%. 
o Формирати прилазе на локацију из улице Кабларске, Краља Петра I и Цара Душана (преко  

к.п. бр. 453 ) и  паркинг простор. 

o За урбанистичку целину 2.2 обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 
 

              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: 
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,,E1C flrcrpu6yqrja" A.o.o. EeorpaA OAC Orpauar,,EA Ha.{aK" 6poj: 8E.1.1.0.-4.07.06-93096-21 oA

31.03,2021. roa.
Vcrosn 3a BoloBogHy Mpexy n Sexanxy KaHarn3aquiv, usaarta oa JKI] 3a BoAoBoA

n KaHanu3aurjy "Bogoeog" - Llavaq 6poj 1585-1214L oa26.03.242L. roAhHe.

- ycnosn 3a JITT, t43rr,rt4 oA npeAFeha ea reneKoMyHrKaUl4je >>Tenercorv Cp6uja< AA

Eeorpag, I4J >>9aqar<< 6poi 11144113-2A?:- oa 31.03'2027.ro&aae.
- ycnoer aa cao6pahajnra npnrn yqan, vtzAr,rtt oa Jl-l >Ipaaaq<<- LlaeaK, 6poj 503/21-1-04-

I og 30.03.2021. roanue.
- Ycnosu aa arnoc$epcry KaHaI[3atlniy, nsgarn.og Jll >FpaAaq<<- t{auax, 6Wj 5A2l2t-

1-04{I oa 18.03.2021. roAuue.
- Ycnoe[ ea rpejarue, us1arv on ]KIl >>Llaqar<<- Llavar, 6poj: 2169 oa29.23.2421. rogrHe'
- ycroer 3a oAnaralbe ornafla, A3$arn oA ]Kn >>Kotuynanaq<<- Llauaq 6poj: 203/21 og

25.03,2021. roahHe.
- ycnoe6 y nornefly Mepa 3aurrre o[ norKapa, fl3Aaru og MYn-a Cerrop 3a BaHpeAHe

craryauvrje- 9a va r, 6poi 217 -37 55 I 2L oa 22.03.2021. ronhHe'
- Vcnoer 3aurrlre KyflTltpHor nacnefia r vsAarn oA 3aeoAa 3a 3aurhry cnoMeH]rKa Kynrype

Kparueeo, 6Wj32812 oa 05.04.2021' roAuse.

4. KOHCTATATII4JA O MONrhHOCTH }T3IIABA}bA TPAREBHHCKE 
'IO3BO'IE3A IlflAHtrlPAHlt OEIEKAT:

4.1. l4neecrHrop Moxe noAHerr 3axreB sa rpatleenucKy AosBony y po}ry oA ABe roArHe

oA AaHa rcAaBaFba noxaqrjcrcux ycaoBa'

4.2. florarlnjcKr4 ycnoBu Baxe ABe roAHHe OA AaHa H3AaBaFba Ann Ao ncreKa BaxeFba

rpafeerncre Ao3Bone h3Aare y crcna4y ca rhm ycnoBhMa, 3a KaracrapcKy napqeny ea rojy je noAuer

3axreB.
4.3. Ys 3axreB sa nprajasy paAom uHBecrhrop je y o6aeesn Aa npurloxu Yroaop o

npyxaFby ycnyre 3a npilKrbyqeFbe Ha gracrpra6ynaBHr chcreM erleKrpt4qHe eHeprnje ( 6poj yroBopa:

BE, 1. 1.0.-4.07.06-93096-2 1-Yl-Il,oA 01.04.2021.r.)
4.4. Ys 3axreB 3a rBAaBaFbe rpaleeuncKe Ao3Bone ,lHBecrurop je y oEasesn 4a

npraoxh Yroeop o raspaAr hHBecrlrur4oHo rexHhqKe AoKyMeHraqrje (6poj yroBopa: BE'1.1.0.-A'09'27-

9309612 oa 01.04.2021. ros.)
4.5. y cKna,qy ca qnaHoM 53.a 3axona o nrraHrpaFby vr rcrpaAhbl4 (>Cnyx6enu ffiacHLlK

PC< 6poj 72l1g, 81/09 - hcnpaBKa, 64lLO - o4nyKa yC,24l1L, L211L2,42113 - oanyKa yC, 50/13 *
ognyKa VC, gg/r: - oflnyKa yC, 1321L4, L45114, 83/2018, 31119, 37lt9-ap.saKoH t4 91202A)

nHBecrllrop je y o6aaesh Aa npe noAHouetua 3axreBa 3a h3AaBaFbe rpafearncKe Ao3Bone YpaHA

npojerar napqeraqnje y Urrby oAeajaFba jasne nauene y cKnaAy ca LlfiaHoM 65. 3arcona o nilaHrpaFby

u' v3fgalrt;v (>Cnyrr6enr rflacHrK PC< 6poj 72109, BU09 - hcnpaBKa, 641t0 - oAnyKa yC, 24111,

LZUL},42lL3 - oAnyKa yC, 50/13 - oAnyKa yC,98lL3 - oArIyKa yC,7321t4, t45ll4, 83/2018, 3LlL9,

37119-Ap,saroa a 912020 ) r y cKnafly ca qraHoM 78. n 79. f'lpaeraurra o caApxt4Hr,, HaqilHy 14

nocrynKy il3pa4e AoKyMeHara npocropHor ra yp6anracrnqKor nflaHl,tpaFba f'Cn.rnacHnr PC", 6poj

3zl201e).
4.6. l4neecrr,rrop je y o6aeeen Aa npe noqerKa nseolema paAoBa IsBp[!]l h3MeuraFbe

- yKilflahbe cBilx eBeHryaJtHr4x nocrojehrax rucranaqnja ta nphKlbyt{aKa Ha KoMyHanHy un$pacrpytcrypy,

roju nponase npeKo npe4MerHe napqefie a Haaa3e ce rcnog nflaHupaHor o6jerra unnje nJlaHnpaHh

o6jerar y 3aurLtrHou nojacy rncranailnja H np!4Krbyqatat unn sa 6rno rojra 4pyrn HaqrH ouerajy
rcrpaAH,y npeAMerHor o6jema.

nOyKA O IPABHOM CPEICTBY: Ha oee norcaqrjcre ycnoBe noAHocHnaq 3axreBa

uoxe nsjaenrg nprroBop Fpagcrou eehy rpa4a t-lavKa, y poKy oA rp14 AaHa oA AaHa AocraBlbaFba.
l-lpuroeop ce noAHoo4 npeKo oBor opraHa ca floKa3oM o ynflaril x3Hocaa og 200,00 AltHapa/ Ha HMe

rpa4cKe a4MuHutcrparnBHeraKce, ynnahene Ha xhpo pauyn 6poj 84A-742241843-03 utu$pa nnaharua

153, nosua na 6poj 97 93-034, cBpxa ynflare rpaAcKa aAMHHr,rcrparHBHa raKca, npHManaq Eyuer rpaAa

9aqra.

NPEflMET OEPMI/flA,
l4eaHa Bacojeenh, IHnn.HHr.aPx.

NO OBJIAI.Xfi EI-bY HAqEfl H14KA YNPABE

!apxo 3opuNh, AHnn.hHx.apx
Digitally signed by

Daf kO ZOf niCDdrko zornic
20000573 5

200005735 Date:202104.07
14:04:59 +02'00'



ПРЕТРАГА ПО БРОЈУ ПАРЦЕЛЕ

Време штампе: 11.6.2021. 11.18.40

Резултати претраге

Датум ажурности 10.06.2021
ИД Општине 71242
Општина ЧАЧАК
ИД Катастарске општине 744298
Катастарска општина ЧАЧАК

Парцела

Број листа непокретности 3635
Број парцеле 454
Подброј парцеле 2
Површина парцеле [m²] 2528
Врста земљишта ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Потес/Улица ЦАРА ДУШАНА
Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно Не

Имаоци права на парцели

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000007183097
Назив ГРАД ЧАЧАК
Место ЧАЧАК
Адреса ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 2/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА
Обим права ИДЕАЛНИ ДЕО
Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/2
Датум завршетка трајања закупа

Лице

Врста лица ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000000098049
Назив РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Место БЕОГРАД
Адреса ГРАЧАНИЧКА 8/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 6/11/2021 11:18:40 AM
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Обим права ИДЕАЛНИ ДЕО
Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/2
Датум завршетка трајања закупа

Део парцеле

Број дела парцеле 1
Површина дела парцеле [m²] 457
Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Предбележба објекта у изградњи Не

Објекат

Потес/Улица ЦАРА ДУШАНА
Кућни број
Кућни под број
Површина објекта [m²] 457
Корисна површина објекта [m²] 0
Грађевинска површина објекта [m²] 0
Начин коришћења објекта ЗГРАДА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
Правни статус ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН ПРЕ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА О ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА
Опис објекта СОКОЛСКИ ДОМ
Број подземних етажа 1
Број приземних етажа 1
Број надземних етажа 1
Број поткровних етажа
Предбележба објекта у изградњи Не
Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно Не

Имаоци права на објекту

Лице

Врста лица СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000006612946
Назив МЛАДОСТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
Место ЧАЧАК
Адреса ГРАДСКИ БЕДЕМ 2/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права ПРАВО КОРИШЋЕЊА
Обим права ЦЕЛО ПРАВО
Облик својине
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/1
Датум завршетка трајања закупа

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
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Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000007183097
Назив ГРАД ЧАЧАК
Место ЧАЧАК
Адреса ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 2/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА
Обим права ЦЕЛО ПРАВО
Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/1
Датум завршетка трајања закупа

Део парцеле

Број дела парцеле 2
Површина дела парцеле [m²] 2071
Култура и класа ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА
Предбележба објекта у изградњи Не

Извештај одштампао : Тамара Бркић
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