
Peuy6rura Cp1qa
rPAI IIAIIAK
Ipagcrco nehe
Bpoj: 06-2812022-IIl
22. lt e6py ap 2022. roAr{He
I{AqAK

cKy[[ITr{HA IPAAA tIArrKA

Ha ocHoBy qJraHa 46. 3axoHa o rorannoj caMoyrrpaBr{ (,,Cr.macHrar PC'o

6p.12912007,8312014 - Ap. 3axoH,l}l2}rc - Ap. 3aKoH,47l20l8 u 11112018-ap. sarou) u
qraua 84. Craryratpa4a r{aqr<a (,,Cr.macr rpa4a 9aqra" 6p.612019),

fpa4cro nehe rpa,4a 9aura, Ha cerHuura ogpxanoj 22. $e6pyapa 2022. roApIHe,

yrepauno je

IIPEAnOf
PEIIIEbA O OTYbEBY PYIIIEBEM HETIOKPETHOCTUU3 JABHE CBOJIIHE

HA KTI.BP.7Z1II KO TIAqAK
rra rrpeAJraxe CxynmrraHvr ila AoHece

PEIIIEBE
O OTYBEIbY PYIIIEBEM HETIOKPETHOCTVII,IS JABHE CBOJIIHE HA K[I.BP.

7251I KO qATIAK

y reKcry rcoju je AocraBJseH o46opnuquMa 3a ceAHHrIy Cryrruruire.

tr4seecrr.rrau Ha ceAr{Huu Cx,vuurruue je Bepa Jaxoei;eerh" Ha.{e:rHux fpailcxe
ynpaBe :a yp6anu:an.

14K
'BEha I
oqonuh /\

!l



Peny6nrma Cp6uja
IPAI IIAIIAK
Ipa4cna ynpaBa ea yp6anurarr
O,{cex 3a r{MoBr4HcKo [paBHe nocJroBe
C;ryN6a Ba rMoBr.rHGKe [ocJroBe
Bpoj : 463- 1 Y2A22-IY -2-07
21.02.2022. roAHHe
r{aqax

l,
jt 

c'

2 1, 02, zAU

*r. , :.,

; i;rA;r.,$.
{f ,ei qA ff

TPAACKO BEhE IPAAA rIArrKA

IIAqAK

fIPEIMET: locraea Halrpra pemerba o orylemy pyuerbeM HerroKperHocrH H3 jaeue
ceojuue Ha Kar. rrapuenr{ 6p.72511KO tla.{arc

y ilpr{nory aKra AocraBJ'baMo Bar\{ Harrpr peure*a o oryfersy py,,e*eM
HenoKperHocrH H3 jaeHe caojnne Ha Kar. napqenu 6p.72511 KO r{a.larc" ua yreplr4Ba}Le
ilpeAnora :a CrynutruH,v rpaAa gaqxa.

Tarole, y npunory aKTa AocraBJbaMo BaM r.r [oAarKe
roraqnjcre ycnoBe 6poj ROP-CAC-2GA62-LOCA-212021
rpa$raurcu rpr4rir rorcaqnj e.

KaTacTpa HerroKpeTHocTr,r,

oA 18.11.2021.roa. a

HAIIEJIHI{K
YIPABE 3.A }?EAHI43AM

ioe.-seeuh, ar na.rpa [.uH]K.
ftulrru fu tL5.---

!



  

 На основу члана 27. став 10. и став 13. 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), члана 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 

6/2019), члана 4. став 3. и члана 9. 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 ____ 2022. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине 

на кат. парцели бр. 725/1 КО Чачак   

 

   
 I ОТУЂУЈЕ СЕ РУШЕЊЕМ из јавне својине града Чачка објекат ознаке 2 

корисне површине 75m2 и објекат ознаке 3 корисне површине 16m2, на кат. парцели бр. 

725/1 КО Чачак.  

 

 II Отуђење рушењем објеката ближе описаних у тачки I овог решења спроводи 

се у циљу уређења дворишта обзиром да се на истој кат. парцели налази објекат ознаке 

1 за који је покренут поступак реконструкције и промене намене за потребе музеја. 

 

 III На основу овог решења Градоначелник града Чачка, односно надлежна 

градска управа, ће Градској управи за урбанизам града Чачка поднети захтев за 

издавање дозволе о уклањању објекaта ближе описаних тачком I овог решења. 

 

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

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: _________________ 

    ________2022. године 

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  Скупштине града Чачка  

                                                                                                 Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

 



O6pa3rroxceBe

Ipan 9auax, Yn. xyuana Crpaqurvrnpa 6p. ):, xora 3acryra rpaAouarremlur Mralyn
Tosoponuh, rIoAHeo je uiruqrajarnBy 6p. 463-11122-IY-2-07 ox 07.02.2021.rot. sa ory$erre
us jaene cnojrane pymelbeM o6jerra o3uaKe 2 ropuure rroBpmr{He 75rfi u o6jerr:a osuaxe 3
Kopl,rcHe rloBprlraHe 16fi?, rra Kar. [aprleirr,r 6p.72511KO 9a.raK, ys o6paanoxerbe Aa fpaA
9a'{aK r{Ma lraMepy ,{a clpoBeAe rrocr)max peKoucrpyxquje r{ [poMeHe HaMerre o6jexra
o3uaKe 1 na r<.u. 6p. 72511 KO l{aqar (o6jexar xoju je Kopr{crr.rna fpa4cra 6ra6nraorer<a), a
pylxemeM o6jerara 2 u 3 sa racroj napqenu, roju cy y norreM crarry, r4Ma HaMepy Aa ype.qr
ABopr.rrrrre, rar<o 6ra 6yryhu o6jerar rrryseja 6uo y aAeKBarHoM orpyxeby.

rfuranou 27. cras. 10. 3arona o jaerioj cnojuura ("Cn.rnacrrrar PC" 6p.7212011,
8812013,10512014, rc412016 - Ap. 3aKoH,10812016,I1f,DAL7 u9512018) rporlrcaHo je 4a o
rpn6ae.rsamy crBaplr lr pacflonilrarby crBapuMa y cnojuuu jegvnuqe JroKi]nHe caMo]rrpaBe
rroA ycJIoBI{Ma rrporrl{ciurrlM .3aKoHoM, oanyryje oprr}H jegflHr.rrle JroKaJrHe caMo)rrrpaBe
o4pelen y cruraAy ca 3aKoHoM rr craryroM je4ranuqe JroKaJrHe caMo)mpaBe.

llnanona 27- cras 13.3axona o jannoj cnojuura [porrr{crmo je, usnaely ocraJror, Aa y
norneAy yrnplznarra HaAnexrrocrlr 3a oAJr)rrr4Barbe o orylemy rrerrorperHocrr.r ras janue
ceojnue, orylemeu ce cMarpa lr o.Urlrqr.rBarf,e o pacxoAoBarby r,r pyrremy o6jerra.

r{.nanou 54. cras 1. ra.nca 20) Craryra rpa,ua gaqxa (,,Cn. nr{cr rpaAa ga.u<a" 6p.
612019) u rlJrarroM 4. cras 3. Otnyrce o upu6auramy, pacnonararby r{ }.rpaBrbtrr6y crBapr4Ma
y januoj cnojr.tua fPata 9a.ma (,,Cn.nrcr lpara ga.nca" 6p. 1412018 u 812019) upouucano je
4a Cr<ynrurllHa I'paAa ga.ma oanyuyje o npra6anraruy kr paclonararby HerroKperuocrr.rMa y
januoj cnojuuu fpa,{a, a rrrraHoM 9. O4.uyre rporrracaHo je ga lparcxo sehe yrnpbyje rpeAnor
oAxyKe r4 .qocraBJsa ra Cr5ruun:krnkt tpadla.

fpaacr<a yrpaBa:a yp6anrasaM rpa,qa 9a.rKa wzaua je nor<aqrajcre ycnoBe 6poj ROP-
CAC-26062-LOCA-212021 oa 18.11.2021.104. 3a 3a peKorrcrpyxqrajy r4 rpoMerry HaMeHe
uoc:rojeher o6jer<ra (o6jerar 6u6rnaorere y naysej), irrpurro"ru Cy+lI, nur".opri" n -
3axreBHr4 o6jercru, r<nacu$uraql4oHe o3HaKe 126201 - uyreju u 6rz6rmorere (yreurhe y
yrcyuuoj rIoBpIrtr{HLI 100.00%), roju he r.rMarr.r yryrHy 6pyro roBprrr4Hy 292,00w0 }r Hero
rloBprrr,ruy 202,10w2 rra K.rr. 6p.72511pt72512 o6e K.O. r{a.rax.

Ipagcxa FIpaBa sa yp6auu3aM rpa,ua r{a.rxa yrBpAraJra je aa je nHraqrj arv{Ba 3a
orylerse ra: janne cnojuue pymelbeM o6jerra o3rraxe 2 xopracne roBpmr.rHe 75m2 u o6jema
o3HaKe 3 ropr.rcne rIoBpIrr,IHe 16fif , Ha Kar. rrapqem 6p. 72511 KO rlaqax rrorrr).Ha r,r

rloAnera o.q crpaue ornamheuor nurl4 Kao H la cy r{c[yrf,eHrl [porrr4ca]r]r ycnoBr4 3a
rlocryfiarbe H cxoAuo roMe AocraBuJra narlpr pemema fpagcrona eehy tpaAa ga.n<a ua
purcMarparbe n yrrpluBarLe rpeAnora 3a Cryuurtuny rpaAa rla.uca.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  ЧАЧАК

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ

 

Број: ROP-CAC-26062-LOCА-2/2021

Инт. број: 353-186-LOCА/21-IV-2

Датум: 18.11.2021. године

 

                   Градска управа за урбанизам града Чачак, поступајући по захтеву ГРАДА ЧАЧКА који је поднет дана 17.11.2021.год. за издавање измењених
локацијских услова: ROP-CAC-26062-LOC-1/2021 од 01.09.2021.год., за издавање локацијских услова за реконструкцију и промену намене постојећег објекта
(објекат библиотеке у музеј), спратности Су+П, категорије В – захтевни објекти, класификационе ознаке 126201 – музеји и библиотеке (учешће у укупној
површини 100.00%), који ће имати укупну бруто површину 292,00м2  и нето површину 202,10м2 на к.п. бр. 725/1 и 725/2 обе 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, 83/18, 31/19 и 37/19 – др.закон и 9/2020) и члана 18 Одлуке о градским управама („Сл.лист града Чачка“ број
20/2019), издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за реконструкцију и промену намене постојећег објекта (објекат библиотеке у музеј), спратности Су+П, категорије В –
захтевни објекти, класификационе ознаке 126201 – музеји и библиотеке (учешће у укупној површини 100.00%), који ће
имати укупну бруто површину 292,00м2  и нето површину 202,10м2 на к.п. бр. 725/1 и 725/2 обе К.О. Чачак

 

     1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

            1.1. Локацијски услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње на к.п. бр. 725/1 и 725/2 обе К.О. Чачак, које имају укупну површину
774,00 м2, обухваћене су  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 2.3. – јавне функције (култура, полицијска управа),
подцелине 2.3.1. (култура и администрација) за коју је потврђен Урбанистички пројекат за катастарске парцеле број: 438/1, 438/2, 725/1, 725/2 све К.О.
Чачак – подцелина 2.3.1. у оквиру ПГР-а“Центар“ у Чачаку,  број: 350-8/2021-IV-2-01 од 12.07.2021.године, од стране Градске управе за урбанизам града Чачка.
  

         1.2. Локацијски услови се издају за реконструкцију и промену намене постојећег објекта (објекат библиотеке у музеј), спратности Су+П, категорије В –
захтевни објекти, класификационе ознаке 126201 – музеји и библиотеке (учешће у укупној површини 100.00%), који ће имати укупну бруто површину 292,00м2  и
нето површину 202,10м2 на к.п. бр. 725/1 и 725/2 обе К.О. Чачак.

Подаци о планираном објекту према приложеном идејном решењу:

            1.2.1.  Површина парцеле: 7.60ар

            1.2.2. Грађевинска линија: постојећа.

            1.2.3. Растојање основног габарита од суседних парцела: постојеће.

            1.2.4. Кота приземља објекта: постојећа.

            1.2.5. Спратност: Су+П

            1.2.6. Габарит: 13.40м x 12.32м

            1.2.7. Индекс заузетости: 19.00%

            1.2.8. Проценат зелених површина: 36.00%

 

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:

Урбанистичка подцелина  2.3.1 – култура и администрација

Ова урбанистичка подцелина је од изузетног значаја за град и као такву треба је заштитити и унапредити кроз рестаурацију и реконструкцију постојећих
објеката и изградњу новог (објекат нове сталне поставке, конзерваторска школа, лапидаријум и др.). Комплекс употпунити комуникацијама и паркинг простором
и уредити зелене површине.

Због чињенице да се ради о веома значајном захвату, како у просторном смислу (централни градски простор, окружење чине објекти велике архитектонске и



историјске вредности – Народни музеј, Конак Јована Обреновића), тако и у функционалном, за овај простор је обавезна израда Урбанистичког пројекта. 

За потребе израде Просторног плана града Чачка, односно Генералног  плана  урађена су 2005. године, два елабората у надлежном Заводу за заштиту
споменика културе у Краљеву,

1.   ПЛАН ЗАШТИТЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НА ТЕРИТОРИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЧАЧАК.

2. ПЛАН ЗАШТИТЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НА ТЕРИТОРИЈИ  ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ЧАЧКА

Завод за заштиту споменика културе из Краљева урадио је Елаборат заштите и ревитализације културног наслеђа на територији Генералног плана
Чачка, на основу рада на терену и издатих мера техничке заштите за појединачне објекте, у септембру 2005, као и ревизију списка објеката који уживају
претходну заштиту из поменутог елабората након јавног увида ПГР „Центар“ (услови бр. 735/1 од 18.06.2014. год.).

У складу са урађеним  елаборатима и ревидираним списком објеката који уживају претходну заштиту, непокретна културна добра на подручју Измена и допуна
ПГР „Центар“ су:

АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ - НАЛАЗИШТА

У обухвату Измена и допуна ПГР “Центар” налазе се археолошка налазишта и то: порта цркве "Богородица Града Чачка", двориште Народног музеја,
Мутапова улица, "Римске терме" у градском центру, "Римске терме" у Бељини простор око нове цркве у насељу Кошутњак, и она представљају непроцењиво
вредне карике у ланцу развоја Чачка и његове околине.

Подразумева се обавеза инвеститора, на локацијама предвиђеним за нову изградњу, да пре пројектовања обезбеди средства за археолошка истраживања које
обављају овлашћене и надлежне установе (Народни музеј, Завод за заштиту споменика културе, Археолошки институт и др). Инвестициони програм за
пројектовње и изградњу на таквим локацијама мора да садржи услове, утврђене од стране заштите, у погледу прилагођавања нових објеката конзервираним
археолошким објектима.

КАТЕГОРИСАНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

Зграда Окружног начелства (Народни музеј и Архив) као и Господар Јованов конак представљају Непокретна културна добра од великог значаја.

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ

Градска библиотека у Господар Јовановој улици представља Добро које ужива претходну заштиту на којем је дозвољена рестаурација.

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:

Урбанистички показатељи и правила грађења за објекте у функцији

КУЛТУРЕ –MУЗЕЈ

Објекат Музеја куће планиран је за реконструкцију и пренамену, а све у складу са условима Завода за заштиту споменика културе. На овој парцели није
дозвољена нова градња. Имајући у виду да су садржаји бибилиотеке премештени на нову локацију, предметни објекат је планиран за организацију садржаја у
функцији музеја. 

Према условима Завода за заштиту споменика у унутрашњости објекта је дозвољено слободно третирање просторија и њихова материјализација у складу са
потребама новог корисника. Спољашња фасада објекта, сви декоративни елементи, као и фасадна столарија може бити рестаурирана. Дозвољава се замена
дотрајалог кровног покривача и кровне конструкције, при чему се предлаже и замена свих олука и лимених опшивки новим. Дозвољава се пројектовање
челичних ојачања дрвене међуспратне конструкције, тако да ојачања не наруше спољни аутентични изглед објекта.

Намена

П

у функцији
намене (Музеј)

m2

 П под   
обј. m2

  БРГП

m2

Из

%
Ии

 

Површине у функцији културе – Музеј 774,0 146,0 292,0 19 0,38

 

                     3.УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ:

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

               - Услови за електроенергетску мрежу, према подацима у табели општи подаци о објекту и локацији главне свеске и потребним комуналним
капацитетима наведеним у техничком опису пројекта архитектуре користити постојећи прикључак.

            - Услови за водоводну мрежу и фекалну канализацију, према подацима у табели општи подаци о објекту и локацији главне свеске и потребним
комуналним капацитетима наведеним у техничком опису пројекта архитектуре користити постојећи прикључак.

             - Услови за саобраћајни прикључак, према подацима у табели општи подаци о објекту и локацији главне свеске и потребним комуналним



капацитетима наведеним у техничком опису пројекта архитектуре користити постојећи прикључак.

               - Услови за атмосферску канализацију, одвести у затрављене површине.   

             - Услови за ПТТ,  према подацима у табели општи подаци о објекту и локацији главне свеске и потребним комуналним капацитетима наведеним у
техничком опису пројекта архитектуре користити постојећи прикључак.

              - Услови за грејање, према подацима у табели општи подаци о објекту и локацији главне свеске и потребним комуналним капацитетима наведеним у
техничком опису пројекта архитектуре користити постојећи прикључак.

              - Услови за одлагање отпада, издати од ЈКП »Комуналац«– Чачак, број: 235/21 од 24.08.2021. године.

             - Услови у погледу мера заштите од пожара, издати од МУП-а Сектор за ванредне ситуације- Чачак, број 217-12509/21 од 30.08.2021. године.

             - Услови заштите културног наслеђа , издати од Завода за заштиту споменика културе Краљево, број 942/2 од 23.08.2021. године.

 

4. КОНСТАТАЦИЈА О МОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКАТ:

                       4.1. Овим локацијским условима замењују се локацијски услови бр: ROP-CAC-26062-LOC-1/2021 од 01.09.2021.год., издати од Градске управе за
урбанизам града Чачка. Разлог подношења захтева за измену локацијских услова је промена намене објекта.

                   4.2.  Инвеститор може поднети захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова у складу са чланом 145. 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) у року од две године од дана издавања локацијских услова.

                     4.3. Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за
катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

                       4.4. Инвеститор је у обавези да у складу са чланом 53а став 2 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 9/20)
пре издавања употребне дозволе изврши спајање предметних парцела.

                     4.5.  Инвеститор је у обавези да пре почетка извођења радова изврши измештање - укидање свих евентуалних постојећих инсталација и
прикључака на комуналну инфраструктуру, који пролазе преко предметне парцеле а налазе се испод планираног објекта или је планирани објекат у заштитном
појасу инсталација и прикључака, или на било који други начин ометају изградњу предметног објекта. 

                        4.6. Катастарске парцеле бр. 725/1 и 725/2 обе К.О. Чачак испуњавају услове за грађевинску парцелу.

 

            ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ове локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу града Чачка, у року од три дана
од дана достављања. Приговор се подноси преко овог органа таксирана 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. 

 

ПРЕДМЕТ ОБРАДИЛА,                                                                                                                             НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Ивана Васојевић, дипл.инг.арх.                                                                                                               Вера Јаковљевић, дипл.грађ.инж.                                   

 

 



 

 objekat oznake 1-objekat koji je predmet rekonstrukcije i promene namene, objekti 2 i  3 koji se uklanjaju 
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