
Penybnnxa Cp6uja
llPAI TIAIIAK
Ipagcrco nehe
Epoj: 06-9912022-lll
B. jyr 2022. ro4lrHe
I{AI{AK

CKI/fITIITUHA TPAAA IIAIIKA

Ha ocuoBy qnana 46. 3arosa o lora-nHoj caMoyrrpaBrr (,,Cn.rnacurax PC"
6p.12912A07,8312A14 -Ap.3aKoH,10712016 -Ap. 3aKoH,471201,8 u 11112021 - ru.saxou) z
qnaua 84. Craryra lpa.qa ga.{ra (,,C1. ;rracr rpala rlaqKa" 6p.612019),

fpa4cr<o nehe rpaga gauKa, Ha ceAHr4uI{ o4pxarioj 8. jyra 2022. roAr{He, y:rnpgxno je

IIPEAJTOT
PEIITEBA O frpI,IEABJbABy y JABITy CBOJT,IHy I,rcrpAIbOM TplI

TOfIJI O B OAHA fIpI,IKJbyrIKA HA AI,IC Tp I,IEyT I,IBHy MpE Xy C I4 C TEMA
AAJbr,rHCKOr IPEJAEA y yJrI,IqU UAPA AyIXAHA

IIa npeAnaxe Cxyrunznvr [a,qoHece

PEIUEBE
o [PI,IEABJbA[by y JABHy CBOJT,IHy I43rpMIbOM Tpr,I TOITJTOBOAHA
IIPI,IK JbyqKA HA AIIC TpI,IEyTpIBIry Mp E Xy C I4 C TE MA AAJb mH C K O r

IPEJAIbA Y YJII,ITII4 IIAPA AYIIIAHA

y reKcry xoju je ,qocraBJl,eH oA6opHErIuMa 3a ceAHnuy Crynunltue.

tr4geecrnrau Ha cerHlrulr Crynruruue je Bepa Jaxon:r,esnh. Ha.rerHux fpalcxe
ynpaBe aa yp6auu:au.
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Peuy6:rrar<a Cpluja
TPAA qAIIAK
Ipagcxa yrpaBa :a yp6annsaru
Ogcex 3a r4MoBr,rHcKo rrpaBHe rrocJroBe
Cnlu<6a 3a r4MoBr4HcKe [ocJroBe
Bpoj : 463 -3 9 I 2022-IY -2-07
29.06.2022. roAr4He
t{a.raK

V npra:rory
ceojnuy u3rpaArLoM

AaJ.br4HCKor rpejan a
rpaAa t{aqrca.

IPAACKO BEhE TPAAA IIAIIKA

qAqAK

fIPEIMET: ,{ocrana HaIIpra pemerLa o upu6aarsamy y janny cnojraHy r,BrpaArboM Tpr4
TorInoBoAHa npI,IK$fIKa Ha AV crpra6yrunny Mpexy crrcreMa Aasr,rHcKor

rpejarra y Ymaqu qapa flyruaHa

aKTa AocraBJraMo BaM Harlpr pertrema o npa6arrar6y y jaeHy
rpr{ TonnoBoAHa npr4KJBr{Ka Ha Ar{crpu6y'rranny Mpexy cr4creMa
y Ynraqu qapa fiyma*4 Ha yrnpfurarre ilpernora:a Cxynumuuy

Tarcofe, y rpr4nory a*ra AocraBr'aMo BaM pr Jloraqujcre ycnoBe 6p. Rop-cAC-
139 52-LOCH-212022 oa 1 3.06.20 22.ro t.

IIIhEIbY HAIIEIHI4KA
YTIPABE 3A YPEAHI43AM
LrTlryrh, Arrrlrrr. npdsHux

!



Ha ocuoey qraHa 27. $as 10. 3axona o janHoj cno.ir.rHl.r ("Cl.rlacunx PC" 6p.
7212011, 88/2013. 10512014. t0412016 - Ap. 3aKoFr. l0g/201 6. t13l}Ot7,95l20tg w
15312020), qraHa 54. c'rae l. raqrca 20) Craryra rpaAa t{aqxa (..C,r.:rr.rcr rpaAa t{a.r6a,,
6p.612019) u u:raHa 4. crae 3. Olnyxe o npa6ae,,raH,y, paoroJraralr,v H ynpaBr,,barby
crBapl4Ma 

"v 
jaeHoj ceojuuu rpaAa qa.{ra (..C;r.:rucr rpaAa t{a.{Ka" 6p. 1412018 r.r8/2019),

C ryuru'rnn a rp aqa r{aqxa Ha ceAHr4rlra o4pxanoj 2022. rotuHe, 4onenaje

PEIIIEBE
o npu6ar,T amy y jaeuy ceojuny H3rpaAr6oM Tpr.r rorrnoBoAHa [plrKJEr{Ka Ha
Swcrpu6yrl{BHy Mpexy cl4creMa AtublrHcKor rpejama y Ynnqra qapa.{ylrana

I IIPI4EABJ6A CE y jaeuy crojnny rpaAa r{a.ma prcrpaArboM Tpt4 rornoBoAHa
[pr4KJbrrKa Ha Ar4crpr,r6yrraeny Mpexy cr{creMa AaJ6r4HCKOr rpejama y ynuqu qapa
{yruana Ha K.r. 6p.2167, 43611,453 u 45412 cre y KO r{a.rar.

II Ha ocHoBy oBor pemema fpagonaqeJrHr4r rpaAa ga.{Ka he, ro peuraBar6y
I'IMoBI4HoKo - npaBHHx oAHoca, fpa4croj ynpaBll :a yp6anusaM rpaAa ga.{Ka rroAHerr4
3axreB 3a LI3.(aBaIbe pemelLa o o4o6pemy rasnolerra rpafenuncrax paloBa 3a r6rpaArLy
o6jexam 6luxe orracaHrrrx raqroM I oeor pemema.

rII rlpoqerreHa BpeAHocr raHBecrpruuje je 4.200.000 AilHapaca llffi-ou.

IV fpaa r{a'{ax Kao HocI4naII npaBa jarHe cnojuue Bpuru npaBa r4HBecruropa y
nocrynKy rpu6an.:rarra prcrpaAlLona o6jerara 6raNe orrucaul,rx ratrKoM I osor pemema.

V Oeo perrreme oljavuru y,,CnyN6eHoM nr4cry rpaAa r{aqKa.,

cKytrrrITr4HA IPAIA qAqKA
Epoj:

2022. fo4une

TIPEACEAHI4K
Cxyuurrune rpaAa Iraqrca

I4rop TpnQyHonr.rh

!



O6pa3Jror(erre

fpa4 r{avax, Yr. xynaHa crpaqrauupa 6p. 2, xora 3acryna fpaAoHaqenHEK
Mnnyn To4oponuh, rroAHeo je ututlujaruyy 6p. 463-3g/202i-w-z-ol oA
15'06'2022.ro1. 3a upu6an*arre y jarHy cnojnny t43lpaArioM 1rpr4 rornoBoAHa
np[KJErrKa Ha Ar.rcrpr46y, nnHy Mpexy cacreMa Ailsr4HcKor rpejarra y vnuqr,r qapa
fiyruana, Ha K.rr. 6p.2167,436/1,453 u 454/2 cBe y Ko rla.rax sa norpe6e 3rpaAe
rarepuje, uoraqujcre ylpaBe, 3rpaAe ,,corolcror 4oua" 14 srpaAy HoBonnaHr4paHor
crroprcKor o6jercra.

r{-uanou 27. caar,. 10. 3arona o jannoj ceojuHa npom.rcaHo je 4a o upa6an,rarry
crBapl4 I4 pacnonaramy crBapvMa y cnojunu je4rauuqe JroKaJrHe caMoynpaBe no.4
ycnoBllMa rIponI4caHlIM 3aKoHoM, o4nyryje opraH jegznuqe JroKaJrHe caMoyrrpaBe
ogpeleH y cKnaAy ca 3aKoHoM Ir craryroMjeluHlrqe ronur"" caMoynpaBe, a ulaHovr 29.
cltae 2. [potll4caHo je aa ce npu6aeralbeM HerrorperHr{x crBapr4 cMarpa r.r r43rpaArba
o6jexara.

qlanou 54. cran 1. raqxa 20) Cratpatpataga.rra r4.rJraHoM 4. was3. Og.ryre
o upu6arrsalsy, pacronaralby L{ ynpaBJrarLy crBapr,rua y jasnoj crojznra rpaAa ya.rKa
rlponl4caHo je aa Cr<ynmruHa rpaila r{aqra o4ryryje o npn6aerarby H pu".roru.u*y
HerloKperlrocrl{Ma y januoj crojunu fpaAa. r{ranou 1. cran 2. oae oAnyKe npo.rraca*ro jL
ga ce npu6aBJbarbeM crBapr{ y janny ceojuny, y cMHcny oBe oAnyKe cMarpa r,r }r3rparBa.

Ipa4cr<a yrpaBa sa yplauusaM rpa&a r{a.rxa ils[anaje-Jloxaqnjcxe ycnone 6p.
ROP-CAC-13952-LOCH-212022 ot 13.06.2022.10A. 3a r43rpaAr6y rpu ronnoBoAHa
npuKJEyqKa HA rr4crpkr6yrueny Mpexy cr4creMa raJbHHcKor rpejama-y yraqa qapa
,{yurana Ha K.r. 6p.2167,436/1,453 u 45412 cre y KO r{a.rar.

Perue*e o npa6an,-ralLy y jauny cnojnny rpeAMerH,x o6jexara je norpe6no y
nocrynKy u3I.aBarLa pemeBa o o4o6pemy n:eoferra rpaleeraHcKr{x paAoBa oA crpaHe
fpagcxe ynpaBe sa yp6aHusaM rpaAa ga.{xa.

Ha oqroey HaBeAeHor fpa4cxa ynpaBa sa yp6aunsaM lpaAa rlaurca, cryx6a sa
IIMOBT'rHCKe rrocJroBe, AOCTaBJba oBo peuerBe fpaAcrou nehy rpa4a r{aura pa4u
y'rnpfraeama rpeAnora sa CxynruuHy rpaAa r{aqra.

I6Y HAIIEJIHI{KA
yp6ann:a*r rla.Ixa

!



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  ЧАЧАК

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ

СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ

Број: ROP-CAC-13952-LOCН-2/2022

Интерни број: 353-103-LOCН/22-IV-2

Датум:13.06.2022.године    
                                                                                                                                                              

 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву Града Чачка, Жупана Страцимира
бр.2, за издавање локацијских услова за изградњу три топловодна прикључка на дистрибутивну
мрежу система даљинског грејања у улици Цара Душана у Чачку, преко к.п. бр. 2167, 436/1, 453 и
454/2, све у КО Чачак, на основу члана 53.а став 5. Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон,
9/2020, 52/2021) и члана 18 Одлуке о градским управама („Сл.лист града Чачка“ број 20/19), издаје:

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу три топловодна прикључка на дистрибутивну мрежу

 система даљинског грејања у улици Цара Душана у Чачку,

преко к.п. бр. 2167, 436/1, 453 и 454/2, све у КО Чачак

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ :

1.1. Подаци о објекту, према достављеном идејном решењу:

тип објекта: локални цевоводи за топлу воду, пару или компромовани ваздух, објекти
другде некласификовани
категорија објекта: Г-инжењерски објекат
класификациони број: 222 230
врста објекта који се гради: три прикључна топловода и две шахте
сврха градње: за потребе грејања објеката на к.п.бр.  436/1 и 454/2 КО Чачак (галерија
„Надежда Петровић“, „Соколски дом“ и планирани спортски објекат на к.п.бр. 454/2 КО
Чачак)
врста радова: нова градња



 

прикључни топловод
укупна дужина трасе прикључних топловода: ~ 176 m
пречник прикључних топловода: ДН50, ДН32 и ДН25
начин постављања прикључних топловода: подземно (бесканално)
укупни топлотни капацитет прикључних топловода: 0.37MW

 

1) прикључак за галерију „Надежда Петровић“:

-дужина трасе: ~ 54m

-пречник: ДН25

-предвиђен топлотни капацитет: 70kW

 

2) прикључак за планирани спортски објекат на к.п.бр. 454/2 КО Чачак:

-дужина трасе: ~110 m

-пречник: ДН50 (од места прикључења на дистрибутивну мрежу система даљинског
грејања до одвајања прикључка за „Сколски дом“) и ДН32 (од одвајања прикључка за
„Сколски дом“ до планираног спортског објекта на к.п.бр. 454/2 КО Чачак)

-предвиђен топлотни капацитет: 180kW

 

3) прикључак за „Соколски дом“:

-дужина трасе: ~ 12 m

-пречник: ДН32

-предвиђен топлотни капацитет: 120kW

 

прикључне шахте:
димензије: 1,2m x 2,0m x 1,0m
једна прикључна шахта је на к.п.бр. 2167 КО Чачак (за прикључење галерије „Надежда
Петровић“), а друга прикључна шахта је на к.п.бр. 454/2 и 453 КО Чачак (за прикључење
планираног спортског објекта)

  

1.2. Подаци о локацији:

место: Чачак, Улица Цара Душана
катастарска општина:  К.О. Чачак



место прикључења на дистрибутивну мрежу СДГ ДН125 је у новим прикључним
шахтама
број катастарских парцела преко којих прелази прикључни топловод: 2167, 436/1, 453 и
454/2, све у КО Чачак
број катастарских парцела преко којих се граде две прикључне шахте: 2167, 454/2 и 453
КО Чачак

 

1.3. Плански основ за издавање локацијских услова: 

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

 

1.4.  Правни основ за издавање локацијских услова:

Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021)
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени
гласник Републике Србије” бр. 68/2019)
Уредба о локацијским условима (“Сл.гласник РС”, број 115/2020)

 

     

2.1. УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА – ТЕРМОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Топлификација

Планови развоја топлификације усмерени су ка проширењу постојећих и изградњу нових топлотних
извора, као и ка изградњи нових вреловода  и замени постојећих подимензисаних делова
вреловодне мреже.

Проширење топлотног извора могуће је у оквиру топлане „Љубић кеј“ где се може додати још једна
котловска јединица топлотне снаге 5.5 – 8 МW.

Новопланиранa топланa je топлана у оквиру техничког факултета, топлотног капацитета око 6 МW.
Топлана би задовољила потребе грејања објеката факултета, школа, постојећих и планираних
објеката колективног становања и централних функција са тог подручја.

Проширење и замена постојећих вреловода планирани су за трасу магистралног вреловода од
Лозничке реке до ОШ „Д. Мишовића“  (повећање пречника са DN 300 на DN 350) и од коморе код ОШ
„Д. Мишовић“ до одвајања вреловода за Прехрамбено угоститељску школу дуж Булевара Вука
Караџића. Такође је предвиђено и повећање пречника вреловода на излазу из топлане „Љубић кеј“.

Нове трасе вреловода  су планиране због прикључења постојећих и новоизграђених објеката и то:

У оквиру насеља Слободина колонија, дуж улица, Драгана Вранића, Николе Пашића,  Скопске,
Нушићеве, Бањалучке,  Улице бр. 99.
Од новопланиране топлане код техничких факутета дуж улице Свети Сава,  улице Цара
Душана и Улице 1



У насељу Љубић кеј предвиђене су нове трасе вреловода дуж улица Книћанинове, Његошеве,
Цигларске и Приштинске
Наставак вреловода од Трнавске улице дуж парка код аутобуске станице, улицама  Милете
Ћурчића, Браће Глишића и Доброчином, и од Трнавске крак дуж Колубарске улице.
Наставак трасе вреловода у насељу Алваџиница дуж улице Чачански партизански одред и
новоизграђене трасе у оквиру садашње касарне.
Наставак трасе вреловода од Дома културе дуж Кужељеве улице и улице Цара Душана.
Крак вреловода дуж Балканске улице
Крак вреловода дуж улице Рада Азањца.

Подземни топловод водити бесканално од предизолованих цеви потребног пречника, према
техничким прописима и дубини према терену. У делу тротоара и зеленим површинама топловод
водити на минималној дубини од 0.6 м. Испод саобраћајница цевовод водити у заштитној облози
бетонске или челичне цеви или у бетонском каналу на дубини од минимално 0.8 м.

Под дубином укопавања подразумева се минимално растојење између спољне површине цеви и
нивоа терена.

 

2.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ

Правила грађења топловодне инфраструктуре

Топловод се мора трасирати тако да:

не угрожава постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта,
да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама.

Топловод трасирати уколико је то могуће у зеленом појасу у оквиру регулативе саобраћајнице,
или у тротоарима.

Полагање топловода у коловозу се може дозволити само изузетно, уз документовано
образложење и са посебним мерама заштите.

Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, топловод водити границом
катастарских парцела уз сагласност корисника парцела.

Топловоди се по правилу воде подземно. На територији индустријских предузећа или у неким
изузетним случајевима (прелаз преко реке, канала и сл. ) топловод се може водити и
надземно.
Подземни топловод водити бесканално од предизолованих цеви потребног пречника, према
техничким прописима и дубини према терену. У делу тротоара и зеленим површинама
топловод водити на минималној дубини од 0.6 м. Испод саобраћајница цевовод водити у
заштитној облози бетонске или челичне цеви или у бетонском каналу на дубини од минимално
0.8 м.

Под дубином укопавања подразумева се минимално растојање између спољне површине цеви и
нивоа терена.

Минимално растојање топловода, од ближе ивице цеви, до темеља је 0.5 м



Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу топловода са другим
топловодима, техничким инфраструктурама и др. дато је у табели 1.

Минимално дозвољено растојање (м)

  вођење

Топловоди међусобно 0.2 0.2

Од топловода до гасовода 0.2 0.3

Од топловода до водовода и
канализације 0.5 0.5

Од топловода до нисконапонских и
високонапонских електричних каблова 0.6 0.7

Од топловода до телефонских каблова 0.2 0.5

Код пројектовања и изградње топловода, обавезно је поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове области.

 

 

      3. УСЛОВИ  ПРОЈЕКТОВАЊА  ималаца јавних овлашћења:

3.1. JКП „Водовод“ Чачак, број ROP-CAC-13952-LOCН-2-HPAP-6/2022; бр. 1661-12/74 од 31.05.2022.
године

3.2. Електродистрибуција Србије, Огранак Електродистрибуција Чачак, број ROP-CAC-13952-
LOCН-2-HPAP-7/2022, инт.бр. 2460800-Д.09.27-243220/1 од 06.06.2022.год.

3.3. Телеком Србија а.д., Одељење за планирање и изградњу мреже Чачак, ROP-CAC-13952-
LOCН-2-HPAP-8/2022, бр. 216898/3-2022 од 02.06.2022.год.

3.4. ЈП „Србијагас“ Нови Сад број ROP-CAC-13952-LOCН-2-HPAP-9/2022; бр. 05-03-4/389 од
08.06.2022.године

3.5. ЈП „Градац“ Чачак број ROP-CAC-13952-LOCН-2-HPAP-4/2022; бр. 1031/22-1-04-I од
03.06.2022.године

3.6. ЈП „Градац“ Чачак број ROP-CAC-13952-LOCН-2-HPAP-5/2022; бр. 1032/22-1-04-II од
26.05.2022.године

3.7. Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације Одељење
за ванредне ситуације Чачак, број ROP-CAC-13952-LOCН-2-HPAP-11/2022, инт.бр. 217-8621/22 од



30.05.2022.год.

3.8. ЈКП „Чачак“, бр. ROP-CAC-13952-LOCН-2-HPAP-10/2022, инт.бр. 3386 од 06.06.2022.године

3.9.  Завод за заштиту споменика културе Краљево, бр. ROP-CAC-13952-LOCН-2-HPAP-3/2022,
инт.бр. 573/2 од 27.05.2022.год.

 

 

4. КОНСТАТАЦИЈА О МОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

4.1. На основу достављеног ИДР-а, услова ималаца јавних овлашћења наведених у тачки 3. и Плана
генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ број 15/2014 и 27/2018) констатовано
је да је изградња три топловодна прикључка на дистрибутивну мрежу система даљинског грејања у
улици Цара Душана у Чачку, преко к.п. бр. 2167, 436/1, 453 и 454/2, све у КО Чачак, могућа.

4.2. Локацијски услови за изградњу три топловодна прикључка на дистрибутивну мрежу система
даљинског грејања у улици Цара Душана у Чачку, преко к.п. бр. 2167, 436/1, 453 и 454/2, све у КО
Чачак, издају се на основу Плана генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“
број 15/2014 и 27/2018) и услова ималаца јавних овлашћења наведених у тачки 3.

4.3. Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске
дозволе издате у складу са тим условима (члан 57. став 7. Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13
– одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.
закон, 9/2020, 52/2021).   

4.4. Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање,
односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских
услова (члан 57. став 9. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.
72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 –
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021).

4.5. За изградњу три топловодна прикључка на дистрибутивну мрежу система даљинског
грејања у улици Цара Душана у Чачку, преко к.п. бр. 2167, 436/1, 453 и 454/2, све у КО Чачак,
потребно је да инвеститор Градској управи за урбанизам града Чачка поднесе захтев за
издавање Решења којим се одобрава извођење радова на основу члана 145. став 1. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 -
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021) и члана 3. став 2. тачка 35) ПРАВИЛНИКА о
посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт
надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на
основу решења о одобрењу за извођење врадова, као и обиму и садржају и контроли
техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи
(„Сл. гласник РС“ број 102/2020, 16/2021, 87/2021).

4.6. По завршетку изградње предметног објекта надлежни орган по захтеву инвеститора може издати
употребну дозволу ( на основу члана 145. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др закон,
9/2020, 52/2021).



ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ове локацијске услове подносилац захтева може изјавити
приговор Градском већу града Чачка у року од 3 дана од дана достављања. Приговор се подноси
преко овог органа таксиран са 200,00 динара градске административне таксе, уплаћене на жиро
рачун број 840-742241843-03 шифра плаћања 153, позив на број 97 93-034, сврха уплате градска
административна такса, прималац Буџет града Чачка.

 

ОБРАДИЛА,                                                                                                                 

Милена Гачановић, мастер инж. арх.                                                              

 

 

                                          

                                                                                  НАЧЕЛНИК  УПРАВЕ,

                                                                      Вера Јаковљевић, дипл.инж. грађ.
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