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TIPEIMET: ,[ocrana Hauprapemema o npu6arrarry y janny cnojuny r.rcrpaArboM
o6jexra 3lpaBcrBa Ha K.n. 6p. 6952 KO rlaqar

Y npunory aIcra AocraBJbaMo BaM Harlpr pemema o npu6arrsarry y janny
cnojany lBrpaArroM o6jexr:a 3ApaBcrBa Ha r(.r. Ep. 6952 KO gavar, pa4ra yrrp! ptp3a5,a

rrpeAnora sa Crymu.ruHy rpaAa gaqxa.
Tarofe, y Epr,rnory aKra.qocraBJbaMo BaM fpafernucry Ao3Bony 6p. Rop-

CAC-5700-CPI-3/2021 oa A2Jl.202l.rox., rroAarKe Karacrpa HeroKperHocrr4 o,4
0l.TL.202l.roAprHe, rpa$ra.rxr,r u cr,rryarlr4oHa npuKa3 norcaqnj e.

HAIIEJIHI4K
YIIPABE 3A YPEAHH3AM
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Ha ocuoey rIJIaHa 27 cras 10 3axoua o jaruoj crojunu ("Cn.rnacnur PC" 6p.
7212011, 8812013, 105120T4, 10412016 - rp. 3aKoH, 108/2016, lBl2AU,95l20l1 u
153/2020), rlraHa 54 cras I raqxa 20 Cruryra rpaAa r{a.{ra (,,Cn. ruEcr rpaAa r{avlta" 6p.
612019) H qJIaHa 4 crae 3 O.{rryre o npu6aerany, pacnoJraralLy r4 yrrpaBJbalry crBapr4Ma
y jannoj caojunra rpala 9a.{ra (,Cn.macr rpaAa gaqxa" 6p- 14/2018 u8/2019),

Cryuru'uaHarpa4a 9a.rxa Ha ceAHuqr,r o4pxaHoj 2021. roAr4He, 4onena je

PEIIIEBE

upuOaeramy y janny caojuny rrcrpaArboM o6jerra 3ApaBcrBa
Ha K.rr. 6p.6952 KO I{aqar

I IPI4EABJbA CE y jauHy cnojnny rpaAa r{auxa, r43IpaArLoM, o6jerar:
3ApaBcrBa, MaKcprMaJrHux radapura 63,4lxl9,98m, cupaurocru Cy+II*1, yrynse 6py.o
usrpalene rIoBpItrI4He 24A830 m2, yrynne Hero rroBprrrune 2018,10 m2 sa x.n.6p.6952
KO 9auax, xojaje yjannoj cnojunu fpa4a gaqxa.

II llpoqereHa BpeAHocr HHBecruqraje nsuoc*r369-774.793,14 PCI ca II[B-oivr,
a cpeAcrBa he 6uru o6es6eleua u: Bygera rpaAa r{aqra y rpH 6yqercre ro.{r,rHe.

III fpaa 9a'{ar Kao HocpIJraII rpaBa janne crojune Bprxu npaBa r4HBecruropa y
nocrynKy npu6arrarra I43rpaAliorra o6jexr:a 6laxe orrr4caHor raqKoM I oeor pemerba.

IV Oso pemerre o6jaruru y,,Clyx6eHoM nucry rpaAa ![aqKa".

CKYTIruTI4HA TPAAA TIAIIKA
Epoj:

2021. foAuse

TIPEACEAHI,IK
Crcynurrune rpaAa Ilaqrca

Hrop TpnQynonnh



O6pa3Jrox(el+ e

fpaA 9auax, Yl. Xynaua CrparluNdr,rpa 6p. 2, Kora 3acryra fpa4onaueJrHax
Murltr To4oponuh, rroAHeo je unuqujaruny 6p. 463-9AD02l-lY-2-07 ox28.10.2021.
roArHe sa npn6aerarre y jaeny cnojuHy r{3rpaArboM o6jerra 3ApaBcrBa Ha K.n. 6p.6952
KO 9a'{ar, ys o6pa:roxelbe Aa vMa HaMepy Aa oAroBapajyhnu rpaBHr4M nociroM ca
ocHI4BarIeM 3ApaBcrBeHprx ycraHoBa, oAH. Peuy6nnxovr Cp6ujonr y rlpeAMerHorra o6jerry
orBopu o6jerar sApaBcrBeHe 3arlrrr,rre y Jby6uhy, o6supona 4a anr6ynaura Jby6uh ne
noce4yje aAeKBarHe npocropHo rexHrarrKe ycnoBe sa rpyxame o4rorapajyhe
3ApaBcrBeHe 3aruTrre clpaM 6poja Kopr,rcHr,rKa. Ye gaxree cy [pr4noxeuu Jlolcaqlljcru
ycnoBu 6p. 353-39-LOCN2}-IV-2 oa 21.08.2020.ro4r4He, Kao r4 fpaferuncKa Ao3Bona
6p. ROP-CAC-5700-CPL-3 12021 oa 02. I 1.2021rot

9;ranona 27 c,rlalr- l0 3arona o jannoj cnojranu rponprcauo je 4a o npu6aeramy
crBapl4 Ir pac[onaramy crBapl4Ma y cnojnHa je4nHuqe JroKaJrHe caMoyrrpaBe noA
ycnoBaMa rrponflcaHuM saKoHoM, o4.ryryje opraH je4rannqe JroKaJrHe caMoyupaBe
o4pelen y cKnary ca 3aKoHoM rr crar),ToM je4ranra4e JroKaJrHe caMoyirpaBe.

r{.lranorvr 54 crae 1 raqxa 20 C'ra'ryra rpaAa t{aqra r4 r{raHoM 4 cras 3 O4nyxe o.
npn6anrsamy, pacronaralby 14 ynpaBJbarry crBapr4Ma y jannoj caojunu lpaAa gaqxa
nponl4caHo je Xu CrynunuHa rpaAa r{a.ma o4ryryje o upu6aera$y Lt paclonararLy
HeroKperHocrr4Ma y januoj croj uuu fpa4a.

fpa4cra yrpaBa sa yp6anusaM rpaAa gaqxa u34anaje Jlorcaunjcre ycaone 6p.
353-39-LOCN20-[V-2 ot 2l.08.2020.roarane xojnrraa ce HaBoAH Aa cy KaracrapcKe
rapqene 6poj 5186129, 514913, 300011, 300012, 299613, 299711, 299811, 2996/l u
5186134 cBe y KO r{aqax o6yxnahene lllanou reHepanue perynaquje ,,TIFHTAp" y
r{aury (,,Cnyx6enr uwrcr rpaAa t{aqKa" 6poj l5l20L4 u 2712018) ra nperraa HaBeAeHoM
rrrraHcKoM aKry ce Hirrra3E y YPEAHIICTI4TIKOJ 3OHI4 o3HaKe 27 - y cacraBy
yp6anucrr,r'rKe IIenrIHe 27.3 - 3ApaBcrBo. O,{ xar. napuena HaBeAeH[x y loxaqujcrulr
ycnoBr4Ma HacraJra je Kar. rrapqena 6952 KO r{auar, Ha ocHoBy llornpAe
nperapqenaqaje IsAare o4 fpa4cxe ynpaBe sa ypilawusaM rpaAa r{a.{ra 6p. 952-62119-
IV-2-01 ot 17.07.202lrol u Peruerra Pf3 Cnyx6e sa raracrap HenoKperHocrra r{aqax
6p.952-A2-2-136-11751202T oa 16.09.2021.rox. fpa4cra ynpaBa aa yp6anueau r,r3,4ana
je fpalernucry Ao3Bony 6p. RoP-cAC-5700-cPI-312021 oA 02.11.2021.ror.. 3a
I{3rpaAlby o6jexra 3ApaBcrBeHe 3allrrure y Jby6uhy, rlacu$urarlr4oHor 6poja 126421
(100%) - 3fpaAe AoMoBa 3ApaBJba, xareropuje B, *rarccauamrnx ra6apura 63,41x19,98na,
cnparHocrl,I Cy+fl+l, BHcrrHe o6jerra (clenae) 11,40u, yKynHe HeTo noBptxr4He
2al8,l0rtr2 , yKyrHe 6py.o usrpalene rroBprxrdHe 2408,30w2, Ha Krr. 6poj 6952 K.o.
9auax, yryrrHe noBpmr.rHe napqene 4094,00u0.

YsuAora y rloAarKe Karacrpa HerroKperHocda o4 0l.ll.}l2LroA?rHe yrrpleno je
ga je rpafeBr.rcKa rrapqena 6p. 6952 Ko Haqax, noBprrrr4He 4094 m2 y crojuur.r fpa4a
9aqxa.

flpoqemeua BpeAHocr raneec'naqrje r43Hocr4 369.774.793,14 guuapa ca ll,ffi-ou.
Cpegcrra 3a r3rpaAlLy o6es6effie ce rr3 Eyqem tpa1aga.rxa y rpr4 6yuercre roAr.rHe.

I'Isrp'b4mou o6jexra 3ApaBcrBa 6rurNe orrr4caHor ratrKoM I osor peurerra, fpa4
npwdanr.a y jaeny ceojlrHy o6jercat HaMerreH ra yHanpelerre rrpaMapHe 3ApaBcrBeHe
3aIIITI4Te Ha BI4IIre HaceJba Lr BeJIprKr4 6poj xopncHr4Ka 3ApaBcrseHux ycnyra.



Ha ocuoey HaBeAeHor fpa4cxa yrpaBa sa yp6auu:aM rpaAa r{avra, cnyx6a sa
r4MOBr,rHcKe [OcJroBe, AocraBJ6a oBo pelxerbe fpa4crou nehy rpa4a r{auxa pa4u
y:rnpfraeana rpeAnora sa Cryum'u,rHy rpaAa Ya.ma.

HAI{EJTHIdK
ipane sa yp6anu3aM rpaAa rla.rrca

xos,,beeH h. 4?t ILr.r.r Hrx. rpa b.
rt(, wv/[ t\,,



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ

ГРАДА ЧАЧКА

Број: ROP-CAC-5700-CPI-3/2021

02.11.2021. год.                 

ЧАЧАК

                     

 

                    Градска управа за урбанизам града Чачка, решавајући по захтеву ГРАДA ЧАЧКA, ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 2, поднетом
преко Тијане Шушић дипл. инж. геод., кроз ЦИС, за издавање грађевинске дозволе за изградњу Дома здравља, на к.п. број 6952 у К.О.
Чачак, на основу члана 8ђ. став 5., 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 и 6/20), члана 3. и 20. став 1.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/19), и члана 18. Одлуке о
градским управама (“Сл. лист града Чачка”, број 20/19), доноси

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

 

 

               Издаје се инвеститору ГРАДУ ЧАЧКУ, ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 2, грађевинска дозвола за изградњу Дома здравља,
класификационог броја 126421 (100%) – зграде домова здравља, категорије В, максималних габарита   63,41x19,98м,
спратности Су+П+1, висине објекта (слеме) 11,40м, укупне нето површине 2018,10м2, укупне бруто изграђене површине
2408,30м2, на кп. број 6952 К.О. Чачак, укупне површине парцеле   4094,00м2.                

                  Локацијски услови, извод из пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу, које је израдио
URBANPROJEKT a.d. Čačak, Чачак, Жупана Страцимира 35/3, одговорног  пројектанта Душана Г. Ковачевића дипл. инж. арх., број
лиценце 300 L891 13 издате од стране Инжењерске коморе Србије, саставни су део грађевинске дозволе.

               Предрачунска вредност радова за објекат је: 308.145.660,95 динара, без ПДВ – а  и  369.774.793,14 динара, са ПДВ –
ом.                                            

                   Инвеститор је дужан да органу који је издао грађевинску дозволу, пре почетка извођења радова, пријави почетак
извођења радова, са навођењем датума почетка и рока завршетка грађења

                   Инвеститор је дужaн да уз пријаву радова по овом решењу достави потписани уговор о пружању услуге за
прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (који је достављен инвеститору уз услове за пројектовање и
прикључење у поступку издавања локацијских услова). 

                  Ова грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од дана
правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.

                  

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

                ГРАД ЧАЧАК, ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 2, поднео је преко Тијане Шушић дипл. инж. геод., кроз ЦИС, захтев заведен под
бројем ROP-CAC-5700-CPI-3/2021 од 01.11.2021. год., за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта наведеног у
диспозитиву решења.

                  Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор је приложио:

                  1)локацијске услове број ROP-CAC-5700-LOCА-2/2020 инт. број: 353-39-LOCА/20-IV-2 од 21.08.2020. год.;

                  2)пројекат за грађевинску дозволу, који се састоји од: 0. главна



свеска, 1. пројекат архитектуре, 2. пројекат конструкције, 3. пројекат хидротехничких инсталација, 4. пројекат електроенергетских
инсталација, 5.1. пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – структурно кабловски систем и видеонадзор, 5.2. пројекат
телекомуникационих и сигналних инсталација – аутоматска детекција и дојава пожара, 6.1 пројекат машинских инсталација, 6.2
пројекат лифта, 9.1 пројекат спољног уређења – грађевински део, 9.2 пројекат спољног уређења – хидротехничке инсталације, са
изводом из пројекта за грађевинску дозволу, урађен од URBANPROJEKT a.d. Čačak, Чачак, Жупана Страцимира 35/3, одговорног 
пројектанта Душана Г. Ковачевића дипл. инж. арх., број лиценце 300 L891 13 издате од стране Инжењерске коморе Србије, елаборат
енергетске ефикасности, елаборат заштите од пожара, геомеханички елаборат, са извештајем и потврдом о извршеној техничкој
контроли пројекта за грађевинску дозволу;

             3)извод из базе података катастра непокретности, за лист непокретности број 3863 и к.п. број 6952 K.O. Чачак, издат од
Републичког геодетског завода РС, Геодетско-катастарски информациони систем од 01.11.2021. год.;

                  4)уговор о изради инвестиционо техничке документације, број уговора: 8Е.1.1.0.-Д.09.27-84144/2-2020 од 17.03.2020. год.;

                   5)уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката , број уговора: 8Е.1.1.0.-Д.09.27-84144/1 од 17.03.2020.
год.;

              6)решење РГЗ - Службе за катастар непокретности Чачак, број 952-02-2-136-1175/2021 од 16.09.2021. год., о извршеној
парецелацији и провођењу промена у бази података катастра непокретности;

                  7)решење о верификацији ПГД за изградњу дома здравља, на к.п. број 6952 К.О. Чачак, број 3/2021-1561 од 27.10.2021.
год. издато од АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ “ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
БЕОГРАД, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ;

                   8)геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (КТП) за к.п. број 6952 К.О. Чачак;

                   9)овлашћење за заступање и доказ о плаћању прописаних такси и накнада за Централну евиденцију.

                  Ова Управа је по службеној дужности прибавила:

                 1)потврда Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка, број 436-760/2021-IV-4 од 02.11.2021. год. којом
се потврђује да се инвеститору не обрачунава допринос за уређивање грађевинског земљишта за изградњу предметног објекта јавне
намене у јавној својини у складу са чланом 10. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

                 Увидом у захтев и приложене доказе утврђено је да је ова Управа надлежна за поступање по захтеву, да је као подносилац
захтева означен инвеститор, да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке, да је уз захтев приложена
сва документација прописана наведеним законом и подзаконским актима донетим на основу закона, да је уз захтев приложен доказ о
уплати прописане таксе и накнаде, да инвеститор има одговарајуће право на грађевинском земљишту односно објекту, као и да су
подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим
локацијским условима, што је потврдила урбанистичка служба, кроз ЦИС.

                  Како је утврђено да су испуњени формални услови за поступање по захтеву из члана 17. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 68/19), да инвеститор има одговарајуће право на грађевинском
земљишту односно објекту у складу са Законом, и чланом 20. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 68/19), као и да је уз захтев приложена документација прописана чланом 135. став 1.
Законом о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 98/13,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,
6/20 и 52/21) и чланом 16. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”
бр. 68/19), то је донета одлука као у диспозитиву решења.

                 У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата ова грађевинска дозвола,
за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је
израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор, у складу са чланом 8ђ. став 5. Закона о
планирању и изградњи.

               Републичка административна такса, за издавање ове грађевинске дозволе, није наплаћена, на основу члана 18. Закона о
републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009,
54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др.
закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн. и 61/2017 -
усклађени дин. изн. и 113/2017, 3/18-испр. и 50/2018-усклађени дин. изн. 95/2018 и 38/2019- исклађени дин. изн.,  86/2019, 90/2019 -
испр. и 98/2020 - усклађени дин. изн. и 144/20).

                 Накнада по Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
(“Службени гласник РС” бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15) наплаћена је у износу од 5000,00 динара.

                 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, Златиборски управни округ, у року од 8 дана од дана пријема истог. Жалба се подноси преко ове Управе,
таксирана са 490,00 динара, уплаћено на текући рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 133, позив на број 97 93-034, сврха
уплате: републичка административна такса, прималац: Буџет РС.                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                 

                                                                                       НАЧЕЛНИК  УПРАВЕ
                                                                                                                                                   

                                                                 Вера Јаковљевић дипл. грађ. инж.                                                                     
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