
Peuy6rura Cpluja
IPAI TIAqAK
Ipagcrco eehe
Epoj: 06-11212022-lll
22. jytr2022. ro,4r{He
I{AI{AK

cKyf[rrTuHA IPAAA qArrKA

Ha ocHoBy rrJraHa 46. 3arona o :roxa-unoj caMoynpaBr{ (,,C:r.rracunr PC"
6p.12912007 , 8312014 - Ap. 3aKoH , 10112016 - rp. 3aKoH, 47 /2018 u lTlDA2l - Ap. :aron) ra

qraHa 84. Ctaryra rpaAa rlaqxa (,,Cn. rzcr rpaAa rlaqKa" 6p.612019),

fpa.ucro rehe rpa4a r{aura, Ha ceAHrdrlu o4pxanoj 22. jylla 2022. roArrne, yrBpArrno
je

TIPEAJIOI
PEruEBA O rrP[rEABJbArby y JABHy CBOJT4Hy AOTPMBOM TTTKOJTCKE

3IPAAE I4 OI,ICKyJITyPHE CAJIE OIII ,,AP APAII,IIA MIIIUOBI4TI"

rra [peAniDre CxSmnruxHr.r Aa AoHece

PEIIIEBE
o frPprEABJbABy y JABHy CBOJI,IHy AOTPAABOM TTTKOJTCKE 3IPAAE Ir

@IICKyJITyPHE CAJrE OIrI ,,Ap APArI{IIIA MIIIUOBtr{h"

y reKcry xojz je AocraBJbeH o46opuuquMa 3a ce,{Harly Cr;.nurrrane.

Irlsnecrraraq Ha ce.4Hr4rla CxynrurxHe je Bepa Jaron.rrenrah, HaqerHl4x fpa4cxe
yrrpaBe sa yp6aHusau.
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Peny6ruxa Cp1uja
rPAA IIAIIAK
Ipagcna yrpaBa :a yp6anusavr
OAcer 3a HMoB[rHcKo rrpaBHe rrocJroBe
C:ryN6a 3a r4MoBr4HcKe rrocJroBe
Bp oj : 4 63 - 4 6 I 2A22 -lY -2 -07
12.07.2022. roAr4He
I{a.rax

TPAACKO BEhE TPAAA IIAIIKA

qAqAK

IIPEJJMET:,[,ocrasa Haupra pemema o npu6ae,narby y jasHv ceojr.ruy AorpaArroM
rrrKo.rcKe 3rpaAe u $l.rcrcy,'nypHe cane OIU Ap [pantla Muuiosfih

Y npn-rrory aKra AocraBJ'r,aMo BaM Harrpr perxeF[,a o npu6as,rarby y jaeny
ceojr.ruy rorpaAH,oM rrrKoncxe 3rpaAe u $ucxy,rrypHe ca-rre OtU Ap fparurua Mraruosah
na yrepllnean,e npeAnora :a CrcynmruHy rpaAa rlaqxa.

Taxofe, y npr{nor}' aKra AocraBJrbaMo BaM H ,rloraurzjcxe ycnoBe 6p. Rop-cAC-
113-LOCH-212022 oa 16.06.2022.rot. r.uconrajy rrraHa 3a K.rr. 6p.147011KO r{aqax 

.

HATIEIHI4K
YTIPABE 3A YPEATIPI3AM

eHh, aun,'r.rpa[.uux.
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Ha ourory qJIaHa 27. cras 10. 3arosa o januoj cnojuua ("Cl.r;racnzx PC" 6p.
7212011, 88/2013, 10512014, 10412016 - Ap. 3aKoH, lo9/20t6, 1t312017,9512018 n
fi3/2020), qJIaHa 54. cras 1. ra.rxa 20) Craryra rpaAa ga.ma (,,Cr. macr rpaAa r{aqra"
6p. 612019) u uraua 4. cras 3. o4ryre o npu6arrsamy, pacronararby r4 yrpaBJtsarry
crBapl4Ma y jaerioj cnojuuu rpa1ar{aqxa (,,Cn.nracT tpa1arlaqKa" 6p.14/2018 :a8l20l9),

Cxynm'ruu a rpatra 9a.{xa Ha ceAHr4rIr4 ogpNanoj 2A22. roAr{He, 4ouela j e

PETIIEILE
o npu6as,r,an y y jaeHy caojr.ruy AorpaArLoM rrrKo,rrcKe 3rpaAe r.r $lrcxy:rrypHe cane

Otlt Ap flparrzura Muruoeuh

I IIPI4EABJT A CE y jaeHy ceojraHy rpaAa r{aqxa AorpaAmor\{ ca aaasw\luBaH,eNr
u useoferseM paAoBa Ha pexoHcrpyxquju urxoncKa 3rpaAa o3HaqeHa Kao 3rpaAa 6poj I u
SncxyrrypHa ca,ra ca aHeKCHHM AenoM o3HaLreHa Kao 3rpaAa 6poj 2 H (ropr,rr.rpa ce
je4nHcrneua 3rpara 3a ocHoBHo o6pa:oearse ca $r.rcrcynrypHoM caJ,roil,r ottl Ap flparurua
Mfirrloel{h y t{aurcy, nocroiehe r.r 6yayhe cflparHocru flo+ll+2 u lI+3, xoja he uMarr4
yKynHy 6pyro roBprur.rHy 6960,00m2 r{ Hero rroBprxr4Hy 5566"36m2. Ha K.n. 6p. 147011
KO tla.rax.

II Ha ocHoBy oBor pettlelta fpa4onaue,rHr4K rpara gaqxa he l-pagcxoj yrpaBr4 3a
yp6aura:anr rpaAa t{aqxa noAHerH 3axreB 3a H3AaBaF6e rpaf ear.rHcrce Ao3Bore 3a
AorpaArby ca Hag:rzfuBalLeM H iaeeollet.seM paAoBa Ha pexoHcrpyxquju o6jerara 6,ruxre
orrucaHnx raqKoM I oeor petuema.

III flpoqerbeHa BpeAHocr HHBecrnuraje je 451.310.000 gunapa ca IIIB-oru, :a
rrrra cy cpeAcrBa o6e:6e!eua oA crpaHe KaHqe,rapuje sa ynpaBJ'balLe .iaeuuu
ynafarLt4Ma.

IV l-pa,I t{aqax Kao Hocr4ralr rlpaBa jarne ceojuHe Bprrx [paBa [rHBecru.r.opa y
tlocrytll(Y npu6aa,rama AotpaArbon o6jexara 6lnxe onr{caHr4x raLrKoM I oeor peue}ba.

V Oeo peuerbe oSjaearr.r y ,.C:rvx6eHoM nr4cry rpaAa r{a.rKa,,.

CKYTIIIITI4HA IPAIA IIAqKA

2022. roArrHe

IIPEACEAHI,IK
Cryururnne rpaAa rlaqxa

I{rop Tpu$yuoeuh
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O6pa3JrolKerLe

fpa4 Yauar, Yr. xynaHa Crpaqnrralrpa 6p. 2, rora 3acryna rpaAoHaqenHr4K
Mnnyn To4opoeuh, roAHeo je wlnurlnjarwey 6p. 463-4612022-lv-z-07 oA
06.07.2022.104. 3a npubanrame y jaeny cnojrEny AolpaArsoM ca uaasutluBarLeM H

useolerreu paAoBa Ha peKoHcrpyrquju rrrKoJrcre 3rpaAe o3HarreHe Kao 3rpa,qa 6poj I u
(pucrynrypHe caJre ca aHer(cHrrM AenoM o3HarreHe Kao 3rpaAa 6poj 2 u Qopunpame
jeSuucrneue 3rpaAe 3a ocHoBHo o6pasonarre ca $ucxynrypHoM caJroM OltI Ip Aparr,rrua
Mumoeuh y I{a.rlcy, nocrojehe ra 6y4yhe cnparHocrr,{ IIo+II+2 14 fl+3,lcoju he vMarvt
yKyrHy 6pyro noBprrruHy 6960,00m2 r4 Hero roBprxuHy 5566,36m2, Ha K.rr. 6p. l47Oll
KO 9aqax.

9lanovr 27. ffas. 10. 3arona o jaenoj ceojunu rponncaHo je 4a o npu6aersarry
crBapa u pacnonaramy crBapnMa y ceojunn je4ranr,rqe JroKErJrHe caMoynpaBe lrog
ycnoBuMa [poIII4caHuM 3aKoHoM, oanyryje opraH je4rauuqe JroranHe caMoyrpaBe
oApeleu y crnaAy ca 3aKoHoM 14 craryroM jegraHr,rqe JroKaJrHe caMoyrrpaBe, atxauowt2g.
cras 2. nporlucaHo je aa ce upa6aerarbeM Heno4perHr.rx crBapra cMarpa r4 a3rpaAr6a
o6jercara.

I{lanorra 54. cras 1. raqxa 20) Craryrarparyar{a.{Ka r4 qJraHoM 4. cl:as 3. O4lyxe
o npu6anramy, pacrronamlry I4 yrrpaBJr,arby crBapuvra y jannoj ceojllnu rpaAa r{aqxa
rpolrl4caHo je Aa CryuurlaHa rpaqa r{a.rxa o4ryuyje o tpu6ar-rrarLy H pacnonararby
HenoKperHocrl4Ma yjanHoj cnojunu fpa4a. granou 1. crae 2. ose oAnyKe uponzcauo je
4a ce npnbaBJballeM crBapl4 y janny cnojraHy, y cMr4cny oBe oAnyxe cMarpa rr r.r3rpaArLa.

fpaAcra yrpaBa sa yp6aHusaM rpaAa 9a.{xa u31iarraje Jlor<aqrajcxe ycloee 6p.
ROP-CAC-113-L0CH-212022 ot 16.a6-2022.rog.3a peroHcrpyKrlujy 14 AorpaArby ca
uagsu\uyarreM rrrKoJrcKe 3rpaAe o3HaqeHe xao srpa4a 6poj 1, peroncrpynrlrjy "rorpaArLy ([ucrynrypHe caJre ca aHeKcHHM AenoM o3HaqeHe Kao 3rpaAa 6poj 2 u
$opuupane je.4Ianc'rneHe 3rpaAe 3a ocHoBHo o6pasonane ca $ucxynrypHoM calonr Ol[
,,,{parnrua Muruoeuh" y gauxy nocrojehe u lyyyhe crparHocrr4 flo+fl+2 r4 il+3,
nareropnje B - saxresuu o6jerru, xracu$urauuoHe o3HaKe 126321 - slpa.qe ocHoBHr4x
rrrKorra (yueruhe y yxynnoj roBprlruHr4 o6jerra 86,l7oh), ruacu$uraqlroHe o3Haxe
126500 - cnoprcKe Aeopaue-(pl4cKynrypHa cara (yreruhe y yrynnoj noBprur,rHr4 o6jerra
13,830 ) roja he vtMarv yryrHy 6pyro noBprrruHy 6960,00u2 H Hero rroBpmnHy
5566,36v0, Ha K.r. 6p. l470ll K.O. r{aqar.

Peueme Cxynmrnue rpaAa r{a.rra o upu6arrsa*,y y jarny cnojrany AorpaArboM
rIpeAMerHI{x o6jexara je norpe6Ho y rlocrynKy r43AaBa*a rpa\eBr,rHcre Ao3Bone oA
crpaHe fpa4cre ynpaBe sa yp6aHrasaM rpaAa t{a.{r€.

Ha ocuoey HaBeAeHor rpagcr<a ynpaBa sa yp6auusaM lpaAa r{aura, clyx6a sa
LrMOBr4HcKe frocJroBe, AocraBJba oBo pelxelLe lpa4cxou eehy rpaga Yauxa pa4z
yreplranarra rpeAnora sa Crynu'ruHy rpala qa.ma.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЧАЧАК

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ

 

Број: ROP-CAC-14393-LOCH-2/2022

Инт. број: 353-113-LOCH/22-IV-2

Датум: 16.06.2022. године

 

                   Градска управа за урбанизам града Чачак, поступајући по захтеву ГРАДА ЧАЧКА (ПИБ:
101296508) који је поднет дана 18.05.2022. за издавање локацијских услова за реконструкцију и
доградњу са надзиђивањем школске зграде означене као зграда број 1, реконструкцију и доградњу
фискултурне сале са анексним делом означене као зграда број 2 и формирање јединствене зграде за
основно образовање са фискултурном салом ОШ „Драгиша Мишовић“ у Чачку постојеће и будуће
спратности По+П+2 и П+3, категорије В – захтевни објекти, класификационе ознаке 126321 – зграде
основних школа (учешће у укупној површини објекта 86,17%), класификационе ознаке 126500 –
спортске дворане-фискултурна сала (учешће у укупној површини објекта 13,83%) који ће имати
укупну бруто површину 6960,00м2 и нето површину 5566,36м2, на к.п. бр. 1470/1 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, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 18 Одлуке о градским
управама („Сл.лист града Чачка“ број 20/2019), издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за реконструкцију и доградњу са надзиђивањем школске зграде означене као зграда број
1, реконструкцију и доградњу фискултурне сале са анексним делом означене као зграда
број 2 и формирање јединствене зграде за основно образовање са фискултурном салом
ОШ „Драгиша Мишовић“ у Чачку постојеће и будуће спратности По+П+2 и П+3,
категорије В – захтевни објекти, класификационе ознаке 126321 – зграде основних
школа (учешће у укупној површини објекта 86,17%), класификационе ознаке 126500 –
спортске дворане-фискултурна сала (учешће у укупној површини објекта 13,83%) који
ће имати укупну бруто површину 6960,00м2 и нето површину 5566,36м2, на к.п. бр.
1470/1 К.О. Чачак

                  

     1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

                     1.1.Локацијски услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње на к.п.
бр. 1470/1 К.О. Чачак, која има површину 10475,00 м2, обухваћена је Планом генералне регулације
„Центар“ («Сл.лист града Чачка», број 15/2014 и 27/2018) и налази се у зони ознаке 14 – зона



становања високих густина 150-350 ст/ха, урбанистичка целина ознаке 14.4 – основно образовање
(ОШ „Др Драгиша Мишовић“).

                      1.2. Локацијски услови се издају за реконструкцију и доградњу са надзиђивањем
школске зграде означене као зграда број 1, реконструкцију и доградњу фискултурне сале са
анексним делом означене као зграда број 2 и формирање јединствене зграде за основно образовање
са фискултурном салом ОШ „Драгиша Мишовић“ у Чачку постојеће и будуће спратности По+П+2 и
П+3, категорије В – захтевни објекти, класификационе ознаке 126321 – зграде основних школа
(учешће у укупној површини објекта 86,17%), класификационе ознаке 126500 – спортске дворане-
фискултурна сала (учешће у укупној површини објекта 13,83%) који ће имати укупну бруто
површину 6960,00м2 и нето површину 5566,36м2, на к.п. бр. 1470/1 К.О. Чачак.

 

Подаци о планираном објекту према приложеном идејном решењу:

                 1.2.1.  Површина парцеле: 104.75ар

                             1.2.2.  Грађевинска линија: на растојању од 20.0м од осе Булевара Вука
Караџића, на растојању од 30.0м од осе Улице Светог Саве, на растојању од 40.0м од осе Улице
Драгачевска, на растојању од 15.0м од осе Улице Драгана Вранића.

                     1.2.3.   Растојање основног габарита од суседних парцела: постојеће: на
растојању од 1.45м до 9.57м ка к.п бр. 1467 К.О. Чачак.

                             1.2.4.  Спратност: По+П+1 и П+3

                             1.2.5.  Габарит: 86.11м x 59.25м

                             1.2.6.  Висина објекта: венац: 15.83м

                             1.2.7.  Индекс заузетости: 24,3%

                             1.2.8.  Проценат зелених површина: 33,37%

                             1.2.9. Број паркинг места: 30

 

                        2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ОЗНАКЕ 14:

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:

Урбанистичка зона формирана на потезу уз улице Булевар Вука Караџића и Кнеза Милоша
представља континуитет у даљем развоју вишепородичног становања на овим просторима.

Обухвата простор између улица Булевар Вука Караџића, Кнеза Милоша, Стевана Првовенчаног,
границе урбанистичке зоне 17, улица Мостарске, Гучке, Дунавске, границе урбанистичке зоне 17, 
улица Авеније липа, Мирољуба Матијевића, Булевара ослободилаца Чачка, бр. 217, Светогорске, 
Булевар Вука Караџића, Стевана Првовенчаног, границе  урбанистичке зоне 18, улицама Бранислава
Нушића, Николе Пашића и Драгана Вранића.

Површина зоне 14 је 32.79ха.   



Ово подручје представља наставак стамбене зоне формиране уз улицу Немањину. Доминантна
намена је становање високих густина. У оквиру зоне 14 функционишу површине за јавну употребу, и
то као издвојене, засебне целине на којима се развијају специфични садржаји од значаја за град.
Све постојеће комплексе за јавну употребу потребно је реконструисати, доградити и адаптирати у
будућем периоду.

За ову целину карактеристична је уређена матрица у погледу саобраћаја, али са планираним
проширењем регулатива улица тамо где оне не задовољавају прописани минимум.

У оквиру зоне извршена је подела на целине у зависности од намена које су у њима заступљене и то
14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 и 14.11.

 

 

Урбанистичка целина 14.4 – основно образовање (ОШ „Др Драгиша Мишовић“)

Основна школа „Др Драгише Мишовић“ је једна од оптерећенијих градских школа којој гравитирају
деца не само из централног градског подручја, већ и из насеља Лозница. Комплекс школе се налази
на углу улица Булевар Вука Караџића и Светог Саве.

У будућем периоду извршити реконструкцију, адаптацију старих објеката. Неопходно је редовно
одржавање новог објекта. Слободан простор око школског објекта уредити кроз реконструкцију
партера, у комбинацији зелених, поплочаних и спортско-рекреативних површина.

 

 

                      2. 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

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.

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.

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

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом, транспарентном оградом, живом зеленом
оградом као и комбинованом.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије, већ ка
унутрашњости комплекса.
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.

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.



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

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.

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.

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.

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.

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).

Површине јавне намене (студентски домови)

Ограђивање парцела – живом оградом висине до 1.40м.

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:

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.
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.
Приликом пројектовања објеката испоштовати важеће законске и подзаконске акте, стандарде
и нормативе за објекте одређене намене.
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).
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.
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.
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.
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.
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.
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%.
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).
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.
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.



Саобраћајне површине – приступни путеви, платои треба да су изведени са савременим
коловозним застором: бетон, асфалт бетон и поплочање разним типским елементима.
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.

 

Урбанистичке целине  3.3, 13.2, 13.8, 14.4,  19.4, 25.4 – основно образовање

ОПШТИ УСЛОВИ

Дозвољена намена – објекти у функцији основног образовања.
У оквиру основних школа предвидети простор за предшколски боравак деце.
Комплекс опремити спортскo-рекреативним теренима на отвореном простору и фискултурном
салом.
Капацитет објекта ускладити са параметрима
Површина комплекса 20-25м2/по ученику.
Потребна изграђена површина 6-8м2/по ученику.
  Објекте поставити у оквиру грађевинске линије која је дефинисана у односу на регулациону
линију ( (Графички прилог Карта урбанистичке регулације и површина јавне намене).
Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице.
Паркирање возила обезбедити у оквиру комплекса у складу са параметрима датим у поглављу
7.4.1 Правила за изградњу саобраћајне инфраструктуре део Услови и нормативи за
паркирање.
Ограђивање парцеле урадити у складу са условима у  оквиру поглавља 7.1 ОПШТА
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА део Ограђивање парцела.
 Врсте зеленила које се саде у дворишту школе не смеју да буду крте (врба, бреза и сл.),
бодљикаве и отровне врсте. Корисне саднице за ове комплексе су оне са ниском крошњом.
Препоручују се фитоцидне здраве врсте (најчешће четинари).    Високо дрвеће не треба
садити на јужној страни.
  За нови комплекс основног образовања у урбанистичкој целини 25.4 обавезна је израда
Урбанистичког пројекта.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Урбанистичка целина 3.3 - О.Ш. »Вук Караџић«

Урбанистичка целина 13.2 - О.Ш. »Филип Филиповић«

Урбанистичка целина 13.8 - О.Ш. »Милица Павловић«

Урбанистичка целина 14.4 - О.Ш. »Др Драгиша Мишовић«

Урбанистичка целина 19.4 - О.Ш. »Ратко Митровић«

Урбанистичка целина 25.4 – нова школа

Дозвољена је

доградња, реконструкција, адаптација, санација објекта – урбанистичка целина 3.3



доградња, реконструкција, адаптација, санација објекта – урбанистичка целина 13.2
доградња, реконструкција, адаптација, санација објекта – урбанистичка целина 13.8
доградња, реконструкција, адаптација, санација објекта – урбанистичка целина
14.4
доградња, реконструкција, адаптација, санација објекта – урбанистичка целина 19.4
изградња новог објекта – урбанистичка целина 25.4

У оквиру комплекса дозвољена је изградња и помоћних објеката, као засебних објеката, у функцији
образовања.

Спратност објеката:

            а)   максимално По+Пр+2

урбанистичка целина 3.3
урбанистичка целина 13.2
урбанистичка целина 13.8
урбанистичка целина 14.4
урбанистичка целина 19.4

                        б)   максимално По+Пр+1

урбанистичка целина 25.4

Индекс заузетости грађевинске парцеле је:

а)   максимално 40%

урбанистичка целина 13.2  
урбанистичка целина 13.8

б)   максимално 30%

урбанистичка целина 14.4  
урбанистичка целина 25.4

                        ц)   максимално 25%

урбанистичка целина 3.3  

                        д)   максимално 20%

урбанистичка целина 19.4

 

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, издати од Оператор дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ д.о.о. Београд Огранак „ЕД Чачак“ број: 2460800-Д09.27-240728/1-2022 од 06.06.2022.
год.    



- Услови за водоводну мрежу и фекалну канализацију, издати од ЈКП за водовод и
канализацију “Водовод” – Чачак, број 1646-12/71 од 30.05.2022. године.

- Услови за ПТТ,  издати од предузећа за телекомуникације »Телеком Србија« АД Београд, ИЈ
»Чачак« број: 213530/3-2022 од 06.06.2022.године.

- Услови за саобраћајни прикључак, издати од ЈП »Градац«– Чачак, број 1011/22-1-04-I од
30.05.2022. године.

- Услови за атмосферску канализацију, издати од ЈП »Градац«– Чачак, број 1013/22-1-04-II од
24.05.2022. године.

- Услови за грејање, издати од ЈКП „Чачак“-Чачак, број: 3606 од 16.06.2022. године

- Услови за одлагање отпада, издати од ЈКП »Комуналац«– Чачак, број: 284/22 од 03.06.2022.
године.

- Услови у погледу мера заштите од пожара, издати од МУП Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације Чачак, број: 217-8414/22 од 25.05.2022.год.

 

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

            4.1. Катастарска парцела број 1470/1 К.О. Чачак испуњава услове за грађевинску парцелу.

            4.2. Инвеститор може поднети захтев за издавање грађевинске дозволе 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 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.

                      

 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.

      ШЕФ ОДСЕКА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ,                                           НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,

      Дарко Зорнић, дипл.инг.арх.                                              Вера Јаковљевић, дипл.грађ.инж.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Чачак
Страцимира Жупана 4
Број: 952-04-136-10571/2022

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

КО: Чачак

Катастарска парцела број:
1470/1

Размера штампе: 1:1000

Датум и време издавања:

20.05.2022 године у 12:12
Овлашћено лице:

М.П.   _______________ _______________
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