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1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Овај Информатор односи се на рад Градске управе за урбанизам града Чачка.
Седиште Градске управе за урбанизам је у Чачку, улица Жупана Страцимира број 2.
Матични број Градских управа: 07183097
ПИБ Градских управа: 102011807
Адреса за пријем поднесака: Улица Жупана Страцимира бр. 2 (заједничка писарница за све
органе града Чачка, шалтер број 8).
Прописани обрасци за подношење захтева налазе се и на интернет адреси града Чачка,
cacak.org.rs, мени Е-УПРАВА, подмени Преузмите обрасце.
Радом Градске управе за урбанизам руководи начелник Градске управе за урбанизам града
Чачка Весна Дмитрић, дипл.правник, телефон 032/309129 и 064/8255739,
е-mail:vdmitric@cacak.org.rs.
Радом Одсека за урбанизам, саобраћај и животну средину руководи шеф Одсека Зорица
Ничић, дипломирани просторни планер, телефон: 032/309127.
Радом Одсека за спровођење обједињене процедуре руководи шеф Одсека Дарко Зорнић,
дипломирани инжењер архитектуре, телефон: 064/8643127.
Радом Одсека за имовинско-правне послове руководи шеф Одсека Драгиша Ђорђевић,
дипл.правник, тел. 032/343824.
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор је Весна Дмитрић.
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног
значаја је Бранко Обрадовић, дипл. правник е-mail:branko.obradovic@cacak.org.rs
Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја (“Сл.гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за
објављивање информатора о раду државног органа (“Сл.гласник РС“ бр. 68/10).
Информатор о раду Градске управе града Чачка први пут је објављен 17. марта 2014. године.
Wеб адреса Информатора је: www.cacak.org.rs/Градска власт/Информатори о раду органа
Града/Информатор о раду Градске управе за урбанизам
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2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Одсек за урбанизам,
саобраћај и животну
средину

Одсек за спровођење
обједињене процедуре

Одсек за имовинскоправне послове
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Градска управа за урбанизам обавља послове који се односе на просторно
планирање, урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне делатности, животну средину,
саобраћај, имовинско-правне послове и озакоњење објеката.
Послови који се односе на просторно планирање и урбанизам су послови спровођења
поступка доношења просторног и урбанистичких планова, издавања информација о локацији,
локацијских услова, потврда на пројекат парцелације и препарцелације, уверења о времену
изградње грађевинских објеката, припремање одлука и других прописа из ових области,
информација и извештаја, као и други послови из ових области.
Послови који се односе на грађевинарство су послови издавања грађевинских и
употребних дозвола, решења о одобрењу извођења радова на основу члана 145 Закона о
планирању и изградњи, вођења јединственог регистра инвеститора, издавања уверења о
издатим грађевинским и употребним дозволама, одобрења за раскопавање јавних површина,
одобрења за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, припремање
одлука, других прописа, информација и извештаја из ових области, и други послови из
овеобласти.
Послови који се односе на заштиту животне средине су послови издавања решења о
потреби спровођења поступка процене утицаја на животну средину, решења којим се одређује
обим и садржина студије о процени утицаја на животну средину, решења о издавању
сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, издавања дозвола за управљање
отпадом, решења о изузећу од издавања дозвола и решења о измени и допуни издатих дозвола,
припремање одлука и других прописа из ових области, информација и извештаја, као и други
послови из ових области.
Послови који се односе на стамбене и комуналне делатности су послови решавања по
захтевима за исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије, послови
надзора над радом комуналних предузећа у оквиру права и овлашћења прописаних законом и
одлукама Скупштине града, припремање одлука и других прописа из ових области,
информација и извештаја.
Послови који се односе на саобраћај су послови техничког регулисања саобраћаја на
општинским и некатегорисаним путевима и улицама, издавања сагласности на пројекте
привремене саобраћајне сигнализације, организације јавног градског и приградског превоза
путника, регистрација и овера редова вожње у јавном градском и приградском саобраћају,
припремање одлука и других прописа из ових области, информација и извештаја.
Имовинско-правни послови су послови доношења решења о експропријацији,
административном преносу непокретности, одређивања накнаде за одузете непокретности у
наведеним поступцима, решења о одређивањуе земљишта за редовну употребу објекта и
формирању грађевинске парцеле, послови у вези отуђење и давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини, послови везани за поступак претварања права коришћења на
грађевинском земљишту у право својине уз накнаду-конверзија, повраћај задружне имовине,
поступак расправљања имовинских односа на самовласно заузетом земљишту у друштвеној јавној својини, враћање утрина и пашњака селима на коришћење, послови који се односе на
располагање, коришћење и давање у закуп непокретности чији је власник или корисник град
Чачак, , откуп станова у својини града Чачка, вођење јединствене евиденције о имовини чији је
корисник или власник град Чачка и месне заједнице и други послови из ових области.
Информатор о раду Градске управе за урбанизам града Чачка
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Послови озакоњења објеката су послови одлучивања по захтевима за озакоњење
објеката који су изграђени или реконструисани без грађевинске дозволе.
Унутрашња организација
Градске управе за урбанизам
У Градској управи за урбанизам укупан број систематизованих радних места је 24, са
37 извршилаца и то:
-

1 службеник на положају
22 радна места са 34 службеника
1 радно место са 2 намештеника

Положаји:
-

Службеник на положају I група .............................................................. 1

Извршилачка радна места:
Звање
Самостални саветник

Број радних места

Број службеника

7

7

11

23

Млађи саветник

2

2

Сарадник

/

/

Млађи сарадник

/

/

Виши референт

1

1

Референт

/

/

Млађи референт

1

1

Саветник

Намештеници:

Намештеник – IV врста радних места

1

2
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Радом Градске управе за урбанизам руководи начелник Градске управе за урбанизам
града Чачка Весна Дмитрић, дипл. правник, телефон 032/309129 и 064/8255739, еmail:vdmitric@cacak.org.rs.
Број извршилаца:
- Начелник Управе
1. Одсек за урбанизам, саобраћај и животну средину .................................................................9
а) група за урбанистичко планирање...........................…………………………………..............4
б) група за послове из стамбене области и области саобраћаја ........................................... 2
в) група за заштиту животне средине.............................................................................................. 3
2. Одсек за спровођење обједињене процедуре..............................................................................8
шеф одсека.............................................................................................................................................1
а) група за издавање локацијских услова..…………………............................. ................... 4
б) група за издавање грађевинске и употребне дозволе............................................................... 3
3.Одсек за имовинско-правне послове............................................................................................ 7
шеф одсека...........................................................................................................................................1
а) служба за имовинске послове....................................................................................................... 4
в) служба за озакоњење............................................................................................................ 2
Седиште Градске Управе за урбанизам града Чачка је у улици Жупана Страцимира број 2,
1. и 2.спрат и поткровље.
Радно време Управе је од 7-15 часова.
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
На основу члана 40. Одлуке о градским управама („Службени лист града Чачка“ број
8/2008, 21/09, 11/15, 19/16, 21/16 и 26/16), радом Градске управе за урбанизам града Чачка
руководи начелник Градске управе за урбанизам града Чачка.
Начелника управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на период од пет
година.
За начелника Градске управе за урбанизам може бити постављено лице које поред
општих услова за заснивање радног односа у државним органима, има завршен архитектонски
или географски – смер просторно планирање или грађевински или правни факултет, у
четворогодишњем, односно дужем трајању, положен стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање пет година радног искуства у струци.
Начелник Градске управе за урбанизам града Чачка је Весна Дмитрић, дипл.правник,
телефон 032/309024 и 064/8255739, е-mail: vdmitric@cacak.org.rs
Начелник Градске управе за урбаизам организује, координира и контролише обављање
послова управе и појединих запослених, распоређује послове на организационе јединице,
односно непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ, стара се о правилној
примени закона и других прописа из надлежности управе, доноси и потписује акта из
Информатор о раду Градске управе за урбанизам града Чачка
Ажуриран 31.12.2018.г.
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надлежности управе, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом, подноси Скупштини града и Градском већу извештај о раду управе, решава о сукобу
надлежности између организационих јединица, стара се о извршавању радних обавеза
запослених у управи, обавља најсложеније послове из делокруга рада управе, врши и друге
послове који су му законом, Статутом и другим актима града стављени у надлежност и
одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова Скупштини града и
Градском већу.
Руководилац Групе за урбанистичко планирање организује послове у области
просторног и урбанистичког планирања, послове на уступању израде планских докумената, као
носилац израде планских докумената и студијско-аналитичких послова у области планирања,
спровођење законске процедуре за доношење планских докумената, пре њиховог доношења,
израђује информације на основу података прикупљених у поступку доношења урбанистичких
планова, учествује у припреми елабората, студија и програмаприпрема информације и
извештаје из делокруга рада групе за Скупштину града и Градско веће, израђује информације о
локацији из урбанистичког плана о могућностима и ограничењима градње на катастарској
парцели, даје упутства и пружа стручну помоћ, руководи радом групе, организује, координира,
контролише и прати извршење послова и задатака у групи обавља послове у поступку
доношења урбанистичких планова и пројеката, прикупља податке за потребе израде нацрта
плана, прибавља од надлежног органа за послове заштите животне средине мишљење на
предлог одлуке о изради или неприступању израде стратешке процене процене утицаја,
прибавља мишљење надлежног органа за послове заштите животне средине о потреби израде
стратешке процене утицаја на животну средину, пружа потребне информације и стручну
помоћ приликом тумачења појединих решења и давања примедби на план у време трајања
јавног увида, као и друге послове по налогу начелника Управе.
Руководилац Групе за урбанистичко планирање је Зорица Ничић, дипломирани
просторни планер, телефон: 032/309127.
Руководилац Групе за нормативно - управне послове из стамбене области и области
саобраћаја обавља управно-правне послове из стамбене области и области саобраћаја, води
управни поступак и припрема нацрте решења за исељење бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у стамбеној згради,обавља нормативно-правне послове на припреми
нацрта одлука из урбанистичке, грађевинске и комуналне, стамбене и саобраћајне области,
пружа стручну помоћ при изради аката које доноси Скупштина града и Градско веће из
надлежности Управе саставља програме и планове рада, извештаје о раду, обавља послове на
припремању инструкција и упутства за примену прописа, руководи и координира радом групе,
организује, контролише и прати извршење послова и задатака у групи, врши распоред послова
у групи и одговара за њихово спровођење, обавештава шефа одсека и начелника управе о
проблемима у раду и учествује решавању истих, ради и друге послове које одреди руководилац
групе или Начелник управе.
Руководилац Групе за нормативно - управне послове из стамбене области и области
саобраћаја је Душан Пјевац, дипл. правник.
Руководилац Групе за заштиту животне средине обавља нормативно-правне послове
везане за припрему свих нормативних аката из надлежности града у области заштите животне
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средине, прибављање мишљења и разматрање примедаба и мишљења других органа у
поступцима стратешке процене утицаја на животну средину,студијско-аналитичке послове у
области животне средине, припремање анализа, извештаја, информација на основу података
прикупљених у поступку процене утицаја објеката на животну срдину, учествује у припреми
елабората, студија и програма, руководи радом групе, организује, координира, контролише и
прати извршење послова и задатака у групи, припрема информације и извештаје из делокруга
рада групе за Скупштину града, учествује у изради, као и нацрта Одлука из делокруга рада
групе, даје упутства и пружа стручну помоћ радницима у групи, води управни поступак и
израђује нацрте управних аката који се односе на: процену утицаја на животну средину за
пројекте (објекте) одређене Законом, обим и садржину студије о процени утицаја, давање
сагласности на студију о процени утицаја, спровођења јавног увида, презентације и јавне
расправе о студији о процени утицаја, послове у вези формирања и рада техничке комисије
која испитује студије о процени утицаја, послове вођења јавне књиге као евиденције о
спроведеним поступцима и донетим одлукама о студијама о процени утицаја, ради послове око
израде одлуке о стратешкој процени утицаја на животну средину, води управни поступак и
израђује нацрте управних аката који се односе на издавање интегрисане дозволе за обављање
активности и изградњу постројења која проузрокују загађење животне средине, обавља
послове у вези формирања и рада техничке комисије која оцењује услове утврђену нацрту
интегрисане дозволе,обавља послове ревизије издате интегрисане дозволе, као и управни
поступак у вези утврђења престанку важења интегрисане дозволе, ради послове на изради
извештаја о стању животне средине, ради послове у вези доношења планова и програма
управљања природним ресурсима и добрима; послови утврђивања заштите и одржавања
гробља, уређења услова и начина сахрањивања, сакупљање и обрада података, праћење
националних и међјународних директива и прописа, усаглашавање локалних аката са важећим
стандардина, координација израде потребних катастара загађивача, управљање мониторингом
стања животне средине, комуникација између јавности, загађивача и представника власти,
координација и контролисање примене и реализације ЛЕАП-а,
Руководилац Групе за заштиту животне средине је Наташа Илић, дипломирани инжењер
технологије, телефон: 064/8643116.
Шеф Одсека за спровођење обједињене процедуре обавља студијско-аналитичке
послове и праћење реализације у поступцима обједињење процедуре, води управни поступак и
припрема нацрте решења руководи радом одсека, организује, координира, контролише и прати
извршење послова и задатака у одсеку, одговара за ефикасно спровођење обједињене
процедуре, за благовремено, законито и квалитетно изршавање задатака и послова, пружа
помоћ запосленима у пословима на издавању локацијских услова, врши контролу усклађености
података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима, саставља програме
и планове рада, извештаје о раду, врши распоред послова у Одсеку и одговара за њихово
спровођење, обавештава начелника о проблемима у раду и учествује решавању истих,
предлаже мере за унапређење организације и начина рада, сачињава анализе, информације и
извештаје из делокруга рада службе за Скупштину града и Градско веће, као и друге послове
по налогу начелника Управе.
Шеф Одсека за спровођење обједињене процедуре је Дарко Зорнић, дипломирани
инжењер архитектуре, телефон: 064/8643127.
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Шеф Одсека за имовинско-правне послове нормативно-правне послове везане за
припрему свих врста нормативних аката из надлежности града у области имовинско-правних
послова, студијско-аналитичке послове у области имовинско-правних односа и грађевинског
земљишта организује, контролише и прати извршење послова у служби, одговоран је за
законито, благовремено и стручно вршење послова из делокруга рада службе, даје упутства и
даје стручну помоћ у обављању послова, ради на припреми нацрта општих аката из делокруга
рада службе која доносе Скупштина града и Градско веће, припрема извештаје и информације
о стању и проблемима у облати имовинских послова, доноси решења о експропријацији,
административном преносу непокретности и одређивању накнаде, одређивање земљишта за
редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле, врши послове који се односе на
отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, поступак претварања права
коришћења на грађевинском земљишту у право својине уз накнаду-конверзија, повраћај
задружне имовине, закуп пословног простора, откуп станова, поступак расправљања
имовинских односа на самовласно заузетом земљишту у друштвеној - јавној својини, враћање
утрина и пашњака селима на коришћење, послови који се односе на располагање, коришћење и
давање у закуп непокретности чији је власник или корисник град Чачак, вођење јединствене
евиденције о имовини чији је корисник или власник град Чачка и месне заједнице и други
послови из ових области које одреди начелник управе.
Шеф Одсека за имовинско-правне послове је Драгиша Ђорђевић, дипл.правник, тел.
032/343824.
4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Рад Градске управе је доступан јавности путем давања информација средствима јавног
информисања, издавањем Информатора о раду Управе у складу са законом којим се уређује
доступност информација, издавањем службених информација, интернет презентацијом рада
градских управа, обезбеђењем услова за несметано обавештавање јавности о обављању
послова из свог делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом и делокругом
рада и на други начин настале.
Градска управа омогућава приступ свим информацијама у свом поседу, изузев ако њихова
садржина представља државну, војну или службену тајну у складу са законом, при чему о
ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник. Приступ
информацијама врши се преко лица овлашћеног за решавање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја.
Јавност рада прописана је Статутом града и Одлуком о градским управама.
Седиште градске управе за урбанизам града Чачка је у Чачку, у улици Жупана Страцимира
број 2, 1. и 2.спрат и поткровље.Матични број Градских управа: 07183097
ПИБ Градских управа: 102011807
Адреса за пријем поднесака: Улица Жупана Страцимира број 2(заједничка писарница за све
органе рада, шалтер број 8).
Прописани обрасци за подношење захтева налазе се и на интернет адреси града Чачка,
cacak.org.rs, мени Е-УПРАВА, подмени Преузмите обрасце.
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Радно време Градске управе је од 07:00-15:00 часова. Поднесци се предају преко шалтера
Градске управе сваким радним даном у времену од 07:00-15:00 часова, а понедељком, средом и
петком шалтери раде продужено од 07:00-17:00 часова
Адреса за достављање захтева за приступ информацијама од јавног значаја је: Жупана
Страцимира број 2, преко писарнице Града (заједничка за све органе Града), путем факса
032/309-044 и на е-mail адреса: vesna.vulovic@cacak.org.rs.
Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја у Градској управи за урбанизам града Чачка је Бранко Обрадовић, дипл. правник, еmail:branko.obradovic@cacak.org.rs
За јавност рада Градске управе за урбанизам одговоран је начелник Весна Дмитрић.
Рад органа града и управа је доступан јавности, пре свега путем објављивања донетих аката у
гласилу “Службени лист града Чачка”, одржавања конференција за штампу и давања
саопштења, правом грађана да остварују увид у записнике и акте органа који се не објављују,
јавним расправама о предлозима аката у случајевима прописаним законом, Статутом и
одлукама органа, објављивањем података на интернет презентацији Града, као и путем ТВ
преноса седница Скупштине града.
Јавност рада се може ограничити и искључити само у случајевима предвиђеним законом и
Статутом града.
5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 2005. године
одређено је лице које је овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја за све органе града Чачка. Ово радно место систематизовано
је у Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа.
Решењем Начелника Градске управе за урбанизам града Чачка број 038-20/2017-IV-2 од
23.10.2017.год. одређен је Бранко Обрадовић, дипл. правник, запослен у Градској Управи за
урбанизам града Чачка, као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја за Градску управу за урбанизам града Чачка.
Овлашћено лице:
1) прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у
документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на
одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за
остваривање њихових права утврђених ових законом;
2) преузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе
одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.
У 2017. години највише информација затражено је у вези рада на појединим управним
предметима из области грађевинарства и озакоњења објеката.
6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
У Градској управи за урбанизам града Чачка обављају се следећи послови:
- припремање нацрта одлука о изради урбанистичког плана, организовања стручне контроле и
јавног увида, припремања аката које доноси Комисија за планове; припремање нацрта плана и
достављање Скупштини града на усвајање;
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- издавање информације о локацији из урбанистичког плана;
- вођење управног поступка и издавање решења о одобрењу за постављање мањих монтажних
објеката приврменог карактера (киоска, мањих монтажних објеката, аутобуских стајалишта,
летњих и зимских башти, билборда, рекламних паноа, тезги, витрина, објеката за забаву и
других покретних уређаја на јавним површинама);
- техничко регилисање саобраћаја;
- издавања потврда да је пројекат парцелације односно препарцелације израђен у складу са
урбанистичким планом, издавање услова за исправку граница суседних парцела, издавање
потврде да је урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, просторним
планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом посебне намене и Законом,
- вођење управног поступка и издавања локацијских услова за објекте за које се по закону
издаје грађевинска дозвола;
- вођења управног поступка по захтевима за издавање грађевинских дозвола, решења којим се
одобрава извођење радова на реконструкцији, инвестиционом одржавању објекта и уклањању
препрека за особе са инвалидитетом, адаптација, санација и промена намене објекта без
извођења грађевинских радова, односно промена намене објекта, као и управног поступка по
захтевима за издавање употребне дозволе објекта;
- контрола усаглашености изграђених темеља и издавање потврда,
- вођење управног поступка и издавање решења за исељење бесправно усељених лица у
станове и заједничке просторије у стамбеној згради,
- обављање стручних послова за Комисију за утврђивање старости објеката
- припремања нацрта одлука из урбанистичке, грађевинске, комуналне,саобраћајне и стамбене
области, послови надзора над радом комуналних предузећа у оквиру права и овлашћења
прописаних законом и одлукама Скупштине града;
- вођење управног поступка за озакоњење бесправно изграђених објеката;
- заштите животне средине;
- вођење управног поступка по захтевима за ископавање и пренос посмртних остатака умрлих
лица;
-вођење управног поступка по захтевима за доношење решења о експропријацији,
административном преносу непокретности и одређивању накнаде, одређивање земљишта за
редовну употребу објекта, одређивању земљишта за редовну употребу објеката, за претварање
права коришћења на грађевинском земљишту у право својине уз накнаду-конверзија;
- обављање послова који се односе на отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини, повраћај задружне имовине, закуп пословног простора, откуп станова, поступак
расправљања имовинских односа на самовласно заузетом земљишту у друштвеној - јавној
својини, враћање утрина и пашњака селима на коришћење;
- дактилографски послови.
7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Законом о општем управном поступку прописан је начин рада на решавању управних
ствари од тренутка покретања поступка до доношења одговарајућег акта, као и све радње које
се могу предузети по донетом акту у другостепеном органу.
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Првостепени управни поступак води се у Управи, у надлежној служби до доношења
одговарајућег акта, а другостепени по жалби пред надлежним другостепеним органом
Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у управним стварима из
поверене управне надлежности.
У управним стварима из изворне надлежности града Чачка, по приговору решава Градско
веће.
7.1.ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
на основу 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 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС” број 64/2015).
Градска управа за урбанизам града Чачка је орган надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања града Чачка и носилац израде планских докумената у граду
Чачку, на основу члана 47 став 1 Закона о планирању и изградњи.
Ова Управа уступа израду планских докумената привредним друштвима, односно другим
правним лицима која испуњавају законом прописане услове за израду планских докумената
(члан 47 ст.2 закона), а најчешће израду планских докумената обавља ЈП «Градац» Чачак.
Као носилац израде планских докумената, ова Управа спроводи законску процедуру за
доношење планских докумената, пре њиховог доношења. Скупштина града Чачка доноси
просторни план града Чачка и урбанистичке планове за територију града Чачка.
Поступак доношења планских докумената састоји се из више фаза и то: доношења одлуке о
изради планског документа, уступање израде планских докумената, организовање раног јавног
увида и израда извештаја о обављеном раном јавном увиду, прибављања подлога за израду
плана (копија катастарског и топографског плана и сл.) и услова и података од надлежних
органа, организација и јавних предузећа овлашћених за утврђивање посебних услова за
заштиту и уређење простора и изградњу објеката, израда нацрта плана, стручне контроле и
израда извештаја о стручној контроли, организовања јавног увида и израде извештаја о јавном
увиду, доношења планског документа и објављивања и чувања плана.
Одлука о изради планских докумената
Градска управа за урбанизам града Чачка израђује нацрт одлуке о изради планског
документа.
Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије
за планове.
Одлука из става 1. овог члана садржи нарочито:
1) назив документа;
2) циљ доношења;
3) границе планског подручја;
4) садржину плана;
5) рок израде;
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6) начин финансирања;
7) обавезу израде или неприступање изради стратешке процене утицаја на животну
средину;
8) место одржавања јавног увида.
Одлука о изради се објављује у одговарајућем службеном гласилу.
Уступање израде планских докумената
Планске документе под условима прописаним законом, може да израђује јавно
предузеће, односно друга организација коју оснује град Чачак за обављање послова просторног
и урбанистичког планирања, као и привредна друштва, односно друга правна лица која су
уписана у одговарајући регистар за обављање послова просторног и урбанистичког планирања
и израде планских докумената.
Носилац израде плана може уступити израду документа просторног и урбанистичког
планирања привредном друштву које испуњава прописане услове за израду планског
документа. Уступање израде планских докумената врши се у складу са законом којим се
уређују јавне набавке.
У највећем броју случајева, израду планских докумената за град Чачак обавља ЈП
«Градац» Чачак.
Рани јавни увид планског документа
По објављивању одлуке о изради планског документа, Градска управа за урбанизам
организује рани јавни увид, односно упознавање јавности са општим циљевима и сврхом
израде плана, могућим решењеима за развој просторне целине, могућим решењеима за урбану
обнову, као и ефектима планирања.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет страници града Чачка и траје петнаест
дана од дана објављивања.
Рани јавни увид обавља Комисија за планове града Чачка.
Прибављање подлога
У циљу израде, односно измене планског документа, Градска управа за урбанизам
прибавља од надлежних органа, односно организација постојеће копије топографског и
катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација,
односно ортофото снимке, без накнаде.
Све подлоге уступају се у року од 30 дана.
Захтев за достављање подлога из става 1. овог члана подноси се одмах по доношењу
одлуке о изради или измени планског документа.
Прибављање услова и података
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Градска управа за урбанизам прибавља од овлашћених органа, организација и јавних
предузећа посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде
или измене планских докумената.
За потребе израде планског документа прибављају се услови од надлежног завода за
заштиту природе, надлежног завода за заштиту споменика културе и министарства одбране,
односно сви други услови прописани посебним законом.
За потребе израде просторног плана прибављају се подаци и документација која се
односи на постојеће стање, услове коришћења и развој свих оних области, чији је просторни
развој предмет просторног плана.
За потребе израде урбанистичког плана прибављају се подаци о постојећем стању,
условима коришћења и развојним плановима, и то од:
1) надлежних комуналних предузећа, завода и других организација о мрежи комуналне,
саобраћајне и друге техничке инфраструктуре, капацитетима и планираним проширењима;
2) надлежних организација, органа и предузећа за заштиту животне средине, о
потребним стратешким, претходним, односно пратећим студијама или проценама;
3) надлежних организација, органа и предузећа за заштиту водотокова, као и зона
заштите изворишта термоминералних, минералних и воде за пиће;
4) надлежног завода за заштиту споменика културе о евидентираним или заштићеним
објектима, споменицима културе и амбијенталним целинама;
5) надлежног завода за заштиту природе о евидентираним или заштићеним природним
добрима;
6) надлежних организација, органа и предузећа општи санитарни услови и санитарна и
хигијенска правила или стандарди за пројектовање;
7) надлежних хидро-метеоролошких и сеизмолошких завода услове изградње и
коришћења простора на територији плана;
8) надлежних организација, органа и установа јавних служби (образовање, здравство,
култура, спорт и др.);
9) надлежних организација, органа и предузећа за заштиту од пожара;
10) других организација, органа и предузећа надлежних за активности и податке који
могу бити од значаја за израду плана.
За потребе израде планског документа, од институција из ст. 1. и 2. овог члана,
прикупљају се и развојни планови, програми, пројекти, техничка и друга документација од
значаја за израду планског документа.
Наведени услови и подаци прибављају се пре израде концепта плана.
Нацрт плана
Правно лице коме је уступљена израда плана израђује нацрт планског документа.
Нацрт плана садржи текстуални и графички део.
Стручна контрола планских докумената
Пре излагања на јавни увид, нацрт планског документа подлеже стручној контроли.
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Стручна контрола обухвата проверу усклађености планског документа са планским
документима ширег подручја, одлуком о изради, овим законом, стандардима и нормативима,
као и проверу оправданости планског решења.
Стручну контролу планских докумената града Чачка врши Комисија за планове, коју
образује Скупштина града Чачка и која има девет чланова, од којих се трећина чланова именује
на предлог министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма.
О извршеној стручној контроли саставља се извештај, који садржи податке о извршеној
контроли, са свим примедбама и мишљењима надлежног органа, односно комисије за планове
по свакој примедби.
Извештај је саставни део образложења планског документа.
Градска управа за урбанизам обавља све стручне и техничке послове неопходне за рад
Комисије за планове (заказивање седница, вођење записника на седницама Комисије, израда
закључака и извештаја о извршеној стручној контроли).
Јавни увид
Излагање планског документа на јавни увид врши се после извршене стручне контроле.
Излагање планског документа на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје
30 дана од дана оглашавања.
Градска Управа за урбанизам стара се о излагању планског документа на јавни увид.
Плански документ се излаже на јавни увид у централном холу зграде града Чачка или у
просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка.
Градска управа за урбанизам свим заинтересованим физичким и правним лицима која
врше увид у изложени плански документ пружа потребне информације и стручну помоћ у вези
са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на плански документ.
У току излагања нацрта урбанистичког плана на јавни увид, ова Управа у сарадњи са
обранивачем планског документа, може по потреби организовати јавну презентацију нацрта
планског документа, најкасније 10 дана пре истека јавног увида.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложени плански
документ у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, на писарници органа
локалне самоуправе који је изложио плански документ на јавни увид.
У року од 5 дана од завршетка јавног увида, Градска управа за урбанизам доставља све
поднете примедбе обрађивачу планског документа.
Обрађивач планског документа, за потребе одржавања јавне седнице комисије и
припреме извештаја о обављеном јавном увиду, припрема ставове о поднетим примедбама на
нацрт планског документа у писаном облику и доставља их Комисији за планове.
По завршеном јавном увиду у нацрт планског документа Комисија за планове одржава
јавну седницу и припрема извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског документа.
Јавној седници Комисије присуствују одговорни планер, односно одговорни урбаниста,
представници обрађивача планског документа, представници Градске управе за урбанизам, као
и подносиоци примедби на плански документ.
Подносилац примедбе на нацрт планског документа може образложити примедбе пред
Комисијом.
О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.
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О току јавне седнице Комисије води се записник, који садржи основне податке о
времену и месту одржавања седнице Комисије, евиденцију свих присутних на седници
Комисије, као и попис учесника у дискусији.
О извршеном јавном увиду планског документа Градска управа за урбанизам и
Комисија за планове сачињавају извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са
свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај из става 2. овог члана доставља се обрађивачу планског документа, који је
дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по одлукама садржаним у
ставу 2. овог члана.
У случају да након јавног увида нацрта планског документа Комисија за планове утврди
да усвојене примедбе суштински мењају плански документ, доноси одлуку којом се носиоцу
израде налаже да изради нови нацрт или концепт планског документа, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.
Извештај о јавном увиду.
Комисија на једној или више затворених седница, које се накнадно одржавају, доноси
закључак по свакој поднетој примедби и сачињава извештај о обављеном јавном увиду који
потписују председник и чланови комисије, као и начелник Градске управе за урбанизам.
Комисија разматра примедбе на нацрт планског документа поднете у току трајања
јавног увида, а изузетно, на образложени предлог Градске управе за урбанизам може
разматрати и поједине примедбе поднете после јавног увида, а до припремања извештаја о
обављеном јавном увиду, у случају када су оне засноване на новим чињеницама, када су од
значаја за квалитетније дефинисање планских решења или када из оправданог разлога нису
могле бити благовремено поднете.
Закључак Комисије о поднетој примедби може бити да се примедба: "прихвата", "не
прихвата" (уз образложење); "делимично прихвата" (уз образложење који део примедбе се
прихвата, а који не прихвата); као и да примедба "није основана" (уз образложење).
Објављивање и чување планских докумената
По доношењу, сви плански документи се објављују у „Службеном листу града Чачка“, а
објављују се и у електронском облику.
Плански документи су доступни и путем интернет стране града Чачка.
Графички део донетог планског документа, у одговарајућем броју примерака, својим
потписом оверава овлашћено лице органа који је донео плански документ. Обавезно је
оформити најмање један радни оригинал у аналогном облику, у одговарајућој размери у
зависности од величине подручја и врсте плана.
Плански документи са прилозима доступни су на увид јавности у току важења
документа у седишту Градске управе за урбанизам града Чачка, осим прилога који се односе на
посебне мере, услове и захтеве за прилагонавање потребама одбране земље, као и подацима о
подручјима и зонама објеката од посебног значаја и интереса за одбрану земље.
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7.2.ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ
Чланом 53 Закона о планирању и изградњи прописано је да информација о локацији
садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, на основу
планског документа и да је издаје орган надлежна за издавање локацијских услова.
ОПИС ПОСТУПКА
- ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ
Захтев за издавање информације о локацији подноси се писмено непосредно преко
пријемног шалтера Управе, или поштом, на обрасцу који се може добити на истом шалтеру. Уз
захтев се подноси копија плана парцеле. Информација о локацији издаје се у року од осам дана
од дана подношења захтева, уз накнаду стварних трошкова издавања.
7.3.- 8. ИЗДАВАЊЕ УПРАВНИХ АКАТА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
Локацијски услови, грађевинска дозвола, решење о издавању одобрења за извођење
грађевинских радова за које се не издаје грађевинска дозвола, пријем пријаве радова, потврда о
усаглашености темеља објекта и употребне дозвола издају се у поступку обједињене
процедуре, на основу члана 8 Закона о планирању и изградњи.
Размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обавља се електронским
путем. Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци
јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури,
укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.
Током спровођења обједињене процедуре, Градска управа за урбанизам искључиво
врши проверу испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену
техничке документације, нити испитује веродостојност докумената које прибавља у тој
процедури, већ локацијске услове, грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву радова
потврђује, у складу са актима и другим документима из члана 8б Закона о планирању и
изградњи.
Градска управа за урбанизам искључиво испуњеност следећих формалних услова:
1) надлежност за поступање по захтеву, односно пријави;
2) да ли је подносилац захтева, односно пријаве лице које, у складу са овим законом, може бити
подносилац захтева односно пријаве;
3) да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке;
4) да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и
подзаконским актима донетим на основу овог закона;
5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе;
6) да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање
грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима.
По захтеву за издавање, односно измену грађевинске дозволе и употребне дозволе,
односно решења из члана 145. овог закона, ова Управа у роковима из члана 8д став 1. овог
закона доноси решење, осим ако нису испуњени формални услови за даље поступање по
захтеву, када тај захтев одбацује закључком.
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Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у
року од десет дана од дана пријема закључка из става 3. овог члана, а најкасније 30 дана од
дана објављивања закључка на интернет страни града Чачка, не доставља документацију
поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.
У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које
је издата грађевинска дозвола или решење из члана 145. овог закона, 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.
7.3.ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
Чланом 54 Закона о планирању и изградњи прописано је да су локацијски услови јавна
исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели
која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду техничке
документације. Локацијски услови се издају за изградњу, односно доградњу објеката за које се
издаје грађевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и другу
инфраструктуру.
ОПИС ПОСТУПКА
- ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
Уз захтев за издавање локацијских услова подноси се идејно решење будућег објекта,
односно дела објекта (скица, цртеж, графички приказ и сл.).
Ако плански документ, односно сепарат, не садржи могућности, ограничења и услове за
изградњу објеката, односно све услове за прикључење на комуналну, саобраћајну и осталу
инфраструктуру, надлежни орган те услове прибавља по службеној дужности, о трошку
подносиоца захтева уз накнаду стварних трошкова издавања. Имаоци јавних овлашћења дужни
су да те услове по захтеву надлежног органа доставе у року од 15 дана од дана пријема захтева.
До доношења урбанистичког плана у складу са овим законом, локацијски услови за доградњу
постојеће комуналне инфраструктуре издају се у складу са фактичким стањем у регулацији
постојеће саобраћајнице или друге јавне површине.
Локацијски услови садрже све урбанистичке, техничке и друге услове и податке
потребне за израду идејног, односно пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење,
као и податке о:
1) броју и површини катастарске парцеле, осим за линијске инфраструктурне објекте и
антенске стубове;
2) називу планског документа, односно планском документу и урбанистичком пројекту
на основу којег се издају локацијски услови и правила грађења за зону или целину у којој се
налази предметна парцела;
3) услове за прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру;
4) податке о постојећим објектима на тој парцели које је потребно уклонити пре грађења;
5) друге услове у складу са посебним законом.
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Надлежни орган је дужан да у року од пет радних дана од дана прибављања свих
потребних услова и других података од имаоца јавних овлашћења изда локацијске услове.
На издате локацијске услове може се поднети приговор Градском већу града Чачка, у року
од три дана од дана достављања локацијских услова.
7.4.ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Чланом 134 ст.2. Закона о планирању и изградњи поверено је јединицама локалне
самоуправе издавање грађевинских дозвола за изградњу објеката који нису одређени у члану
133. Закона, за које одобрење за изградњу издаје Министарство надлежно за послове
грађевинарства.
ОПИС ПОСТУПКА
- ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске
дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или
објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује
садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе.
Саставни део захтева je и извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе потписан и оверен
печатом личне лиценце од стране главног пројектанта.
Као одговарајуће право на земљишту сматра се право својине, право закупа на
грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана овим законом.
Грађевинска дозвола се издаје решењем у року од пет радних дана од дана подношења
уредног захтева. Саставни део решења су локацијски услови, износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу. Грађевинска
дозвола се издаје за цео објекат, односно за део објекта, ако тај део представља техничку и
функционалну целину. На решење о издавању грађевинске дозволе може се изјавити жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у року од осам дана од дана
достављања
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно
извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издата
грађевинска дозвола.
7.5. ПРИЈАВА РАДОВА
Инвеститор је дужан да органу који је издао грађевинску дозволу пријави почетак
грађења објекта, најкасније осам дана пре почетка извођења радова.Уз пријаву радова подноси
се доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у
складу са овим законом, као и доказ о плаћеној административној такси.
За линијске инфраструктурне објекте, поред доказа из става 2. овог члана, када је
решење о грађевинској дозволи издато на основу коначног решења о експропријацији,
доставља се и акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед
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непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености
у складу са овим законом.
У пријави инвеститор наводи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења
радова.
Градска управа за урбанизам о поднетој пријави обавештава грађевинску инспекцију.
Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве.
Пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова.
7.6. ПРИПРЕМА ЗА ГРАЂЕЊЕ
Пре почетка грађења инвеститор обезбеђује: обележавање грађевинске парцеле,
регулационих, нивелационих и грађевинских линија, обележавање градилишта одговарајућом
таблом, која садржи: податке о објекту који се гради, инвеститору, одговорном пројектанту,
број грађевинске дозволе, извођачу радова, почетку грађења и року завршетка изградње.
7.7. ПОДНОШЕЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
Извођач радова подноси органу који је издао грађевинску дозволу, изјаву о завршетку
израде темеља и о завршетку објекта у конструктивном смислу. Уз изјаву се прилаже
геодетски снимак изграђених темеља.
Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве, обавештава о завршетку
израде темеља надлежну грађевинску инспекцију која има обавезу да у року од три радна дана
изврши инспекцијски надзор и о томе обавести надлежни орган. Ако надлежни орган по
извршеној контроли утврди да постоји одступање геодетског снимка изграђених темеља у
односу на грађевинску дозволу, одмах ће обавестити грађевинског инспектора о овој чињеници,
са налогом да се започети радови обуставе до усаглашавања изградње темеља са грађевинском
дозволом.
У року од три дана од дана пријема изјаве орган врши контролу усаглашености
изграђених темеља и о томе издаје писмену потврду.
7.8. ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
Објекат за који је предвиђено издавање грађевинске дозволе може се користити по
претходно прибављеној употребној дозволи.
Градска управа за урбанизам издаје решењем употребну дозволу, у року од пет радних
дана од дана подношења захтева за издавање употребне дозволе.
Уз захтев за издавање употребне дозволе прилаже се извештај комисије за технички
преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са предлогом да се може издати
употребна дозвола, пројекат за извођење или пројекат изведеног стања, елаборат геодетских
радова за изведени објекат и посебне делове објекта, као и елаборат геодетских радова за
подземне инсталације и сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат
прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима.
Употребна дозвола издаје се за цео објекат или за део објекта који представља техничкотехнолошку целину и може се као такав самостално користити.
Употребна дозвола садржи и гарантни рок за објекат и поједине врсте радова утврђене
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посебним прописом.
Употребна дозвола се доставља инвеститору и надлежном грађевинском инспектору.
7.9.ПОСТУПАК ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА
Услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објеката, изграђених без
грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу прописани су Законом о озакоњењу
објеката („Сл.гласник РС“ број 96/15 и 83/18).
Предмет озакоњења не може бити објекат:
1)изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта,
мочварно тло и сл.);
2)изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и
сигурност објекта;
3)изграђен на површинама јавне намене, односно на земљишту планираном за уређење
или изградњу објеката јавне намене за које се, у складу са одредбама посебног закона, утврђује
јавни интерес и који су у обавезној јавној својини у складу са одредбама других посебних
закона;
4)изграђен у првом и другом степену заштите природног добра (осим викендица и
других породичних објеката за одмор у другом степену заштите природног добра), односно у
зони заштите културног добра од изузетног значаја и зони заштите културних добара уписаних
у Листу светске културне баштине, односно радови на самом културном добру од изузетног
значаја или добру уписаном у Листу светске културне баштине, изграђен у зонама санитарне
заштите изворишта водоснабдевања, изграђен у војном комплексу и заштитним зонама око
војних комплекса и објеката инфраструктуре посебне намене, односно изграђен,
реконструисан или дограђен супротно прописима о одбрани којима су прописане посебне
обавезе за изградњу објеката, као и други објекти изграђени у заштитним зонама у складу са
одредбама посебних закона (у заштитном појасу: пута, железнице, далековода, водотока,
полетно-слетне стазе, као и друге заштитне зоне у складу са одредбама посебних закона);
5) изграђен у заштитној зони дуж трасе радио коридора, на правцима простирања
усмерених радио сигнала између радио станица, у којој није дозвољена изградња или
постављање других радио станица, антенских система или других објеката који могу ометати
простирање радио сигнала или узроковати штетне сметње.
Изузетно од тачка 1) издаће се решење о озакоњењу, ако у поступку буде прибављен
одговарајући доказ да је тај објекат стабилан, да не угрожава стабилност терена и суседне
објекте. Стабилност објекта и угрожавање стабилности терена и суседних објеката утврђују се
на основу извештаја, графичких прилога планског документа са означеним површинама - тла
које је неповољно за грађење, инжењерско-геолошких извештаја и других доказа на основу
којих се може утврдити ова чињеница.
Изузетно од тачака 3) и 4) издаће се решење о озакоњењу, ако у поступку буде
прибављена сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације надлежне за
заштиту природних, односно културних добара.
Предмет озакоњења не може бити објекат за који донето решење којим се одбија захтев
за легализацију, а које је правноснажно у управном поступку.
Предмет озакоњења је објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније
важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године.
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Предмет озакоњења је и објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно
одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова
одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног
главног пројекта.
Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 29. јануара 2014. године, сматрају се
захтевима за озакоњење.
Предмет озакоњења је и објекат за који није поднет захтев за легализацију у складу са
раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, а који је видљив на
сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године. Сателитски снимак из става
4. овог члана мора бити доступан на увид грађанима у електронском облику на интернет
страници министарства надлежног за послове грађевинарства.
Попис и евиденцију незаконито изграђених објеката из става 4. овог члана спроводи
град Чачак.
Предмет озакоњења је и објекат за који је поднет захтев у складу са Законом о посебним
условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе ("Службени
гласник РС", бр. 25/13 и 145/14), за које поступак није правноснажно окончан.
Предмет озакоњења је и објекат на коме је уписано право својине у складу са Законом о
посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе,
под условима прописаним овим законом.
Предмет озакоњења може бити објекат за који власник достави доказ о одговарајућем
праву на грађевинском земљишту или објекту, зависно од тога која врста радова, односно
врста објекта је предмет озакоњења. Као одговарајуће право сматра се право својине на
објекту, односно право својине, право коришћења или право закупа на грађевинском
земљишту у јавној својини, као и друга права прописана Законом о планирању и изградњи, као
одговарајућа права на грађевинском земљишту.
У циљу утврђивања могућности озакоњења, у поступку озакоњења прибавља се
извештај о затеченом стању објекта чији саставни део је и елаборат геодетских радова за
незаконито изграђени објекат. По утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта, пре
доношења решења о озакоњењу у складу са овим законом, власник незаконито изграђеног
објекта плаћа таксу за озакоњење. Висина таксе из става 2. овог члана зависи од класе,
површине и намене објекта, као и начина коришћења објекта.
Решење о озакоњењу, поред података прописаних законом, обавезно садржи и:
1) констатацију да се тим решењем врши озакоњење незаконито изграђеног објекта, дела
објекта, односно незаконито изведених радова;
2) назив, односно име и презиме власника објекта коме се издаје решење о озакоњењу, са
назнаком седишта, односно адресе;
3) податке о објекту који је предмет озакоњења, са основним подацима о његовој намени,
врсти, габариту, спратности, нето и БРГП и ознаку локације на којој се налази (катастарска
парцела, катастарска општина, улица и кућни број ако је одређен, општина, односно град);
4) име, презиме и број лиценце предузетника или назив привредног друштва, односно другог
правног лица, које је израдило извештај о затеченом стању објекта и име, презиме и број
лиценце одговорног пројектанта, односно одговорног извођача радова;
5) констатацију да је извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова
саставни део решења о озакоњењу;
6) доказ о плаћеној такси за озакоњење.
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Саставни део решења о озакоњењу је и попис и опис објеката који се озакоњују уз
главни објекат, ако постоје, као и податак о степену завршености објекта.
Даном правноснажности решења о озакоњењу стичу се услови за упис права својине
у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, односно за одговарајући упис у
катастар водова.
Градска управа за урбанизам по службеној дужности доставља елаборат геодетских
радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу Служби за катастар непокретнсоти
Чачак, у року од три дана од дана правноснажности решења о озакоњењу.
Служба за катастар непокретнсоти Чачак доноси решење о кућном броју и врши упис
права својине на објекту, односно посебним деловима објекта. За упис права својине по основу
озакоњења не плаћа се такса одређена подзаконским актом Републичког геодетског завода,
нити административна такса одређена законом којим се уређују административне таксе.
7.10.УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА, КОРИШЋЕЊА
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

И

УКЛАЊАЊА

Одлуком о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера (“Сл.лист
града Чачка” број 5/2016 и 22/2016) прописани су поступак, услови и начин постављања,
коришћења и уклањања мањих монтажних објеката привремених објеката на јавним и другим
површинама на територији града Чачка.
Мањи монтажни објекат привременог карактера, у смислу ове Одлуке, је башта
угоститељског објекта, објекат за забаву, тезга и други покретни мобилијар, ограда за
обезбеђење сигурности и ограђивање градилишта, скела и други објекти у функцији
градилишта, киоск, билборд, рекламни пано и ознака, надстрешница за склањање људи у
јавном превозу, објекат спортске намене, објекат на води и водном земљишту и сл. Који се
приврмено поставља на одређеним површинама до привођења планираној намени, истека рока
закупа земљишта или наступања других околности, а најдуже до пет година.
Мањи монтажни објекти могу се постављати на:
1.површинама јавне намене;
2.површинама у јавном коришћењу;
3.грађевинском земљишту у јавној своји града;
4.води и водном земљишту
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЛОКАЦИЈА
Програм постављања мањих монтажних објеката – киоска, билборда, рекламних
паноа, надстрешница за склањање људи у јавном превозу, спортских објеката и мањих
монтажних објеката на води и водном земљишту доноси Градско веће града Чачка, на предлог
градске управе надлежне за послове урбанизма, а који израђује ЈП „Градац“ Чачак.
Програм изградње и постављања наведених објеката се доноси за период од пет
година.
Програм садржи: текстуални део (опис локације и њену површину; тип, величину и
намену објеката, основне карактеристике материјала за изградњу и спољни изглед објеката и
графички део (графички приказ локације; потребне графичке прилоге и друге податке од
значаја за припремање техничке документације).
Информатор о раду Градске управе за урбанизам града Чачка
Ажуриран 31.12.2018.г.

25

Градско веће града Чачка расписује јавни оглас ради прикупљања понуда за давање у
закуп локација за постављање мањих монтажних објеката.
Изузетно, мање монтажне објекте за пружање комуналних услуга постављају јавна
предузећа чији је оснивач град Чачак, без јавног огласа, а у складу са одобрењем органа
управе надлежног за послове урбанизма.
ПОСТУПАК
ОБЈЕКАТА

ИЗДАВАЊА

ОДОБРЕЊА

ЗА

ПОСТАВЉАЊЕ

ПРИВРЕМЕНИХ

Градска управа за урбанизам града Чачка решењем одобрава постављање мањих
монтажних објеката.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу постављања киоска, билборда, рекламних
паноа, надстрешница за склањање људи у јавном превозу, спортских објеката и мањих
монтажних објеката на води и водном земљишту подноси се:
- извод из Регистра привредних субјеката;
- копија катастарског плана парцеле са преписом листа непокретности за катастарску парцелу
на којој ће се објекат поставити;
- решење о додели у закуп грађевинског земљишта у јавној својини;
- идејни пројекат са потребном техничком документацијом или проспект произвођача са
потребном техничком документацијом или ситуациони приказ, односно фотографија;
- извод из катастра подземних инсталација;
- технички услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу;
- технички услови за прикључење објекта на воодоводну и канализациону мрежу;
- сагласност надлежне водопривредне организације;
- уговор о закупу локације
- доказ о уплаћеној комуналној такси.
Решење о одобрењу поред осталог садржи:
- локацију на којој се објекат поставља;
- тип, величину и намену објекта;
- рок постављања;
- обавезу инвеститора да уклони објекат са ллокације о свом трошку без права на накнаду и
обезбеђивање друге локације у случају привођења земљишта намени по урбанистичком плану
или у случају наступања других околности због којих се ,локација мора преуредити или
истеком рока утврђеног уговором о давању земљишта у закуп, односно истеком пет година од
дана закључења уговора о закупу.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу за постављање привремених објеката,
осим напред наведених (летње и зимске баште угоститељских објеката, рекламни панои и
ознаке, рекламне витрине, расхладни уређаји, пулт-тезге за излагање и продају робе, апарати за
точење сладоледа, објекти за забаву и сл.) подноси се:
- извод из Регистра привредних субјеката;
- копија катастарског плана парцеле са преписом листа непокретности за катастарску парцелу
на којој ће се објекат поставити;
- ситуациони приказ;
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- доказ о уплаћеној комуналној такси.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу постављања летње баште доставља се и
ситуациони приказ са текстуалним описом, оверен од стране одговорног пројектанта.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу постављања зимске баште доставља се и
идјени пројекат са потребном техничком документацијом.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу постављања рекламних ознака доставља се
и уговор закључен са власником објекта о коришћењу објекта.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу постављања објеката за забаву доставља се
и проспект произвођача са потребном техничком документацијом.
Решење о одобрењу садржи:
- ближе описану локацију са позивом на број кат. парцеле на којој ће се делатност обављати;
- начин постављања, облик и величину објеката са роком постављања;
- начин одржавања простора;
- обавезу уклањања након истека рока;
- ситуациони приказ постављања објеката;
- потврђен примерак идејног пројекта зимске баште од надлежног органа.
КОРИШЋЕЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
Корисник објекта је дужан да мање монтажне објекте користи у складу са решењем
органа надлежног за послове урбанизма и да простор око објекта одржава у уредном и
исправном стању.
Забрањено је:
- постављати мањи монтажни објекат без одобрења надлежног органа или противно
одобрењу надлежног органа и одобреној документацији;
- вршити замену одобреног и изграђеног објекта другим објектима без одобрења надлежног
органа;
- вршити промену намене објекта без одобрења надлежног органа.
Инвеститор мањег монтажног објекта дужан је да уклони објекат са локације о свом
трошку, без права на надокнаду и права на обезбеђења нове локације у случају привођења
земљишта намени по урбанистичком плану, у случају наступања других околности због којих
се предметна локација мора преуредити или у случају истека рока утврђеног уговором о закупу
земљишта, а најдуже по истеку рока од 5 година од дана закључења уговора о закупу, без
могућности продужавања истог.
Комунални инспектор ће донети решење којим ће наложити уклањање објекта о трошку
инвеститора у случају да инвеститор поступи супротно забрани прописаној Одлуком, ако
наступе околности због којих се објекат мора уклонити или објекат изгуби грађевинску
вредност или је склон паду или се не користи према утврђеној намени дуже од 60 дана.
ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА налазе се на
интернет презентацији града Чачка у менију Е-УПРАВА,подмени Преузмите обрасце.
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7.11.ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Послови заштите животне средине које обавља Служба за заштиту животне средине, према
садржини, могу се поделити на следеће групе послова:
1. послове стратешко-програмског карактера и природе, у које спадају нпр. послови који се
тичу учешћа у изради одговарајућих стратегија и планова ширих територијалних јединица
државе у области заштите животне средине, доношења сопствених планова и програма
управљања природним ресурсима и добрима, обавезе да се одреде услове и мере заштите
животне средине у просторним и урбанистичким плановима, на захтев органа надлежног за
припрему и доношење плана, као и да, у оквиру својих права и дужности, одређују врсте
планова и програма за које се израђује стратешка процена утицаја и сл;
2. послове нормативно-организационе природе, у које припадају уређивање, обезбеђивање,
организовање и непосредно спровођење управљања, у складу са системом заштите животне
средине, одређеним областима или предметима заштите, као што је нпр. управљање отпадом,
област заштите од буке, заштита ваздуха, уређивање висине и поступка наплате услуга у
појединим областима итд;
3. послове управно-правног карактера, у које спада издавање и одузимање дозвола,
одобрења и других аката којима се врши непосредна управна делатност у заштити животне
средине, воде јавне евиденције и прописани регистри и сл;
4. послове извештавања и достављања података државним и другим органима нпр.
Министарству и одговарајућим агенцијама, како би се остварио интегралан увид и праћење
остваривања целине система заштите животне средине као и заштите у појединим областима и,
на тај начин, створили услови за усклађивање мера и потребне адаптације у систему;
5. послови обавештавања јавности и грађана, у које спада обавеза надлежног органа
јединице локалне самоуправе да обавештава друге органе и организације и јавност путем
електронских и штампаних медија као и путем интернета о плановима и квалитету заштите,
проблемима и питањима која су од интереса за јавност, а посебно о могућности и настанку
акцидената и мерама да се они отклоне. Информације које се тичу стања заштите животне
средине, на тај начин, добиле су карактер информација од јавног значаја којима располажу
одређени органи државне и локалне власти
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Законом о заштити животне средине (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009 и 36/2009 – др.,
43/2011 и 14/2016), као стожерним прописом у овој области, уређује се интегрални систем
заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у
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здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у
Републици Србији. Према овом закону, систем заштите животне средине чине мере, услови и
инструменти за одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости,
разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића и
спречавање, контрола, смањивање и санација свих облика загађивања животне средине, при
чему се одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине остварују
како овим тако и посебним законима.
На основу наведеног закона, као основног и носећег у области заштите животне средине,
Градска управа за урбанизам обавља следеће послове:
- учествује у припреми планова и програма управљања природним ресурсима и добрима (члан
13), учествује у поступку припреме и доношења просторних и урбанистичких планова (члан
33), одређује услове и мере заштите животне средине у просторним и урбанистичким
плановима (члан 34), одређује врсте планова и програма за које се израђује стратешка процена
утицаја (члан 43), учествује у изради локалних акционих и санационих планова заштите
животне средине (члан 68), обезбеђује контролу и праћење стања животне средине, доноси
програм праћења животне средине и доставља податке надлежним органима и организацијама
(члан 69 и 73), води локални регистар извора загађивања животне средине (члан 75),
тромесечно доставља Агенцији за заштиту животне средине податке за израду извештаја о
стању животне средине (члан 76) и обавља друге послове прописане овим законом и другим
посебним законима.
ЗАКОН О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Овим законом уређује се поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне
утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће
заинтересованих органа и организација и јавности, прекогранично обавештавање за пројекте
који могу имати значајне утицаје на животну средину друге државе, надзор и друга питања од
значаја за процену утицаја на животну средину.Предмет процене утицаја су пројекти који се
планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак
рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину.
Градска управа за урбанизам града Чачка је надлежни орган за одлучивање по
захтевима за процену утицаја на животну средину пројеката за чије извођење
одговарајуће одобрење, односно грађевинску дозволу издаје орган локалне самоуправе,
према одредбама члана 134 став 2 Закона о планирању и изградњи.
Предмет процене утицаја су и пројекти који су реализовани без израде студије о процени
утицаја, а немају одобрење за изградњу или употребу ( у даљем тексту: процена утицаја
затеченог стања)
Влада Републике Србије прописује:
- листу пројеката за које је обавезна процена утицаја;
- листу пројеката за које се може захтевати процена утицаја.
Градска управа за урбанизам одлучује о потреби процене утицаја за пројекте за које се
може захтевати процена утицаја применом прописаних критеријума.
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Носилац пројекта не може приступити извођењу пројекта без спроведеног поступка процене
утицаја и сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја.
Градска управа за урбанизам одлучује у поступку процене утицаја, који се састоји од
следећих фаза:
1. одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте из члана 4. став 1. тачка 2) овог закона;
2. одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја;
3. одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја.
Носилац пројекта за који се може захтевати процена утицаја подноси захтев за одлучивање о
потреби процене утицаја (у даљем тексту: захтев о потреби процене утицаја) надлежном
органу.
Носилац изведеног пројекта за који се по одредбама овог закона врши процена утицаја, а који
је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, дужан је да
поднесе овој Управи захтев за:
1) давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину (у
даљем тексту: студија затеченог стања) за пројекте из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона;
2) одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања за пројекте из члана 4. став 1. тачка
2) овог закона.
Захтев се подноси на образцу: Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог
стања на животну средину, са попуњеним Упитником уз захтев за одлучивање потреби
процене утицаја на животну средину.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:
1) копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима
усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за
изградњу;
2) извод из пројекта изведеног објекта;
3) извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења
и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест
месеци;
4) графички приказ микро и макро локације;
5) доказ о уплати републичке административне таксе
Након што је носилац пројекта у Законом предвиђеном року поднео потпун захтев, обавештава
се заинтересована јавност, органи и организације. О поднетом захтеву у року од 10 дана
заинтересована јавност, органи и организације могу, након увида у документацију, надлежном
органу који води поступак, доставити своје мишљење и примедбе у писаној форми.
Надлежни орган за доноси одлуку о потреби процене утицаја на животну средину ценећи
мишљења и примедбе заинтересоване јавности, органа и организација.
Одлуком којом утврђује да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину надлежни
орган може одредити и обим и садржај студије о процени утицаја.
Носилац пројекта за који је ова Управа утврдила да је потребна процена утицаја на животну
средину (процена утицаја затеченог стања на животну средину) подноси :
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процени утицаја са попуњеним Упитником уз
захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја.
Поступајући по наведеном захтеву, ова Управа обавештава заинтересоване органе и
организације и јавност о поднетом захтеву о потреби процене утицаја у року од десет дана од
дана пријема уредног захтева.
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Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана
пријема обавештења из става 1. овог члана могу доставити своје мишљење.
Управа, у року од 15 дана, одлучује о поднетом захтеву узимајући у обзир достављена
мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.
Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке надлежног
органа о захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја.
Жалба из става 1. овог члана подноси се надлежном другостепеном органу у складу са законом
којим се уређује заштита животне средине.
Надлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 20 дана од дана
пријема жалбе.
По коначности наведеног решења, носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на
студију о процени утицаја (у даљем тексту: захтев за сагласност).
Уз захтев за давање сагласност на студију о процени утицаја (затеченог стања) на животну
средину подноси се:
1) најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику;
2) одлука надлежног органа из претходне фазе поступка.
Носилац пројекта дужан је да захтев за сагласност поднесе најкасније у року од годину дана од
дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије о процени утицаја.
Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја, заједно
са студијом о процени утицаја.
Уз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других надлежних
органа и организација у складу са посебним законом.
Студија о процени утицаја садржи и основне податке о лицима која су учествовала у њеној
изради, о одговорном лицу, датум израде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом
овлашћене организације која је израдила студију.
Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за прибављање дозволе или
одобрења за почетак извођења пројекта (изградња, извођење радова, промена технологије,
промена делатности и друге активности).
Студију о процени утицаја може да израђује правно лице и предузетник ако је уписано у
одговарајући регистар за обављање делатности пројектовања, инжењеринга и израде студија и
анализа.
Правно лице и предузетник из става 1. овог члана може за израду студије о процени утицаја
образовати мултидисциплинарни тим састављен од лица квалификованих за анализу сваког од
чинилаца животне средине.
Лице је квалификовано за израду студије о процени утицаја ако има високу стручну спрему
одговарајућег смера и најмање пет година рада у струци или звање одговорног пројектанта.
Ова Управа обезбеђује јавни увид, организује презентацију и спроводи јавну расправу о
студији о процени утицаја. Управа у року од седам дана од дана пријема захтева за давање
сагласности на студију о процени утицаја обавештава носиоца пројекта, заинтересоване органе
и организације и јавност о времену и месту јавног увида, јавне презентације, као и јавне
расправе о студији о процени утицаја.
Јавна расправа може се одржати најраније 20 дана од дана обавештавања јавности.
Носилац пројекта учествује у јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени
утицаја.
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По завршеној јавној расправи, Управа у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе, на
основу мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности доставља
носиоцу пројекта преглед мишљења, са предлозима за измене и допуне студије о процени
утицаја.
Носилац пројекта Управи подноси студију о процени утицаја, по потреби измењену и
допуњену, са прегледом мишљења и предлозима из става 1. овог члана у року од 15 дана од
дана њиховог пријема.
Управа у року од 15 дана од дана пријема измењене и допуњене студије о процени утицаја,
доставља техничкој комисији студију о процени утицаја, са систематизованим прегледом
мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештајем о
спроведеном поступку процене утицаја.
За оцену студије о процени утицаја Управа образује техничку комисију.
Техничка комисија испитује студију о процени утицаја, са систематизованим прегледом
мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештајем о
спроведеном поступку процене утицаја и оцењује подобност предвиђених мера за спречавање,
смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на
локацији и ближој околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по
престанку рада пројекта.
Техничка комисија може захтевати од носиоца пројекта да у одређеном року изврши измене и
допуне у достављеној студији о процени утицаја.
Техничка комисија дужна је да извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом
одлуке достави Управи најкасније у року од 30 дана од дана пријема документације од
надлежног органа.
Управа доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању
захтева за давање сагласности на студију утицаја, на основу спроведеног поступка и извештаја
техничке комисије и доставља носиоцу пројекта у року од десет дана од дана пријема
извештаја.
О одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање
сагласности на студију о процени утицаја, Управа је дужна да у року од десет дана од дана
њеног доношења обавести заинтересоване органе и организације и јавност.
Одлука Управе је коначна.
Против одлуке из става 1. овог члана подносилац захтева и заинтересована јавност могу
покренути управни спор.
Управа је дужна да заинтересованим органима и организацијама и представницима јавности
стави на увид комплетну документацију о спроведеном поступку процене утицаја, на захтев
поднет у писаној форми, у року од 15 дана од дана пријема захтева.
Носилац пројекта дужан је да са извођењем пројекта отпочне у року од две године од дана
пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја.
По истеку рока из става 1. овог члана, на захтев носиоца пројекта, надлежни орган може
донети одлуку о изради нове студије о процени утицаја или ажурирању постојеће студије о
процени утицаја.
Захтев из става 2. овог члана садржи податке прописане за захтев за одређивање обима и
садржаја студије о процени утицаја.

Информатор о раду Градске управе за урбанизам града Чачка
Ажуриран 31.12.2018.г.

32

На поступак по захтеву из става 2. овог члана сходно се примењују одредбе овог закона којима
се уређује одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и одлучивање о давању
сагласности на студију о процени утицаја.
Управа је дужна да о својим одлукама обавести јавност путем најмање једног локалног листа
на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем
планираног пројекта, односно активности.
Надлежни орган води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама као јавну
књигу.
ЗАКОН О ИНТЕГРИСАНОМ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СПРЕЧАВАЊУ

И

КОНТРОЛИ

ЗАГАЂИВАЊА

Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине уређују се
услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати
негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности
и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне
средине.
Према члану 5 став 3 Закона, Градска управа за урбанизам града Чачка је надлежни
орган за одлучивање по захтевима за издавање интегрисане дозволе за постројења и
активности за чије извођење одговарајуће одобрење, односно грађевинску дозволу, издаје
орган локалне самоуправе, према одредбама члана 134 став 2 Закона о планирању и
изградњи.
Захтев за издавање дозволе треба да садржи: податке о постројењу и његовој активности,
сировинама, енергији; карактеристике локације; предложене технологије и друге технике
којима се спречава или ако то није могуће смањује емисија; најбоље доступне технике – БАТ
(основа за то су БРЕФ документа) које оператер примењује ради спречавања или смањења
загађења; мере којима ће се смањити настајање и уклањање отпада који настаје приликом
функционисања постројења; мере за ефикасно коришћење енергије; планиране мере
мониторинга емисије у животну средину; приказ главних алтернатива Уз захтев се прилажу
следећи докази: пројект постројења; извештај о техничком прегледу; план вршења
мониторинга; резултате мерења загађујућих чинилаца животне средине; план управљања
отпадом (детаљи за израду плана су обрађени у поглављу Закона о управљању отпадом); план
мера за ефикасно коришћење енергије; план мера за спречавање удеса и ограничавање
њихових последица; акт о праву коришћења природних ресурса; сагласност на студију о
процени утицаја на животну средину.
Уз наведене доказе, за нова постројења потребно је да се припреме, поред техничке
документације и следећи докази: информација о локацији коју издаје Градска управа за
урбанизам града Чачка, обавештење о елементима за израду урбанистичког пројекта;
мишљење у поступку прибављања водопривредних услова, технички услови за израду
техничке документације, издати од стране ЈП Електропривреда Србије; услови и сагласности
издати од стране предузећа за телекомуникације; технички услови за прикључење на градску
водоводну и канализациону мрежу; услови за план детаљне регулације; препис листе
непокретности издат од стране Републичког геодетског завода – Служба за катастар. Ова
документација се предаје у оригиналу или овереним копијама.
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Оператери постојећих постројења су у обавези да приложе сагласност на студију о процени
утицаја затеченог стања на животну средину и Програм мера прилагођавања рада постојећег
постројења.
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА
У складу са Законом о заштити ваздуха (“Сл. Гласник РС”, бр. 36/2009, и 10/2013), у Градској
управи за урбанизам обављају се следећи послови:
- доноси програм мониторинга квалитета ваздуха (члан 15 ст.1. – 3. Закона), обезбеђује
мониторниг према усвојеном програму (члан 9), учествује у обезбеђењу средстава за
реализацију програма контроле квалитета ваздуха (члан 15 ст.5.), координишу све активности у
вези наведеног мониторинга, прикупља, обрађује, доставља надлежним органима и јавно
објављују подаци добијени контролом квалитета ваздуха (члан 15 ст.6. – 9.);
- издаје дозволу за рад за новоизграђени или реконструисани стационарни извор загађивања за
који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе, односно израде студије о процени
утицаја на животну средину (члан 56).
ЗАКОН О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број
135/2004 и 88/2010) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме, основе и
стратегије (у даљем тексту: планови и програми) у области просторног и урбанистичког
планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства,
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација,
туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину.
За планове и програме којима је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу
или у случају мањих измена планова и програма које не захтевају прописани поступак
усвајања, као и за планове и програме који нису наведени, одлуку о стратешкој процени
доноси орган надлежан за припрему плана и програма ако, према критеријумима прописаним
овим законом, утврди да постоји могућност значајних утицаја на животну средину.
Градска управа за урбанизам града Чачка је орган локалне самоуправе надлежан за припрему
просторних и урбанистичких планова, као и орган надлежан за послове животне средине. У
изложеном смислу, ова Управа спроводи поступак стратешке процене утицаја на животну
средину у поступцима доношења просторних и урбанистичких планова, као и других планова и
програма које припрема, и даје мишљење као орган надлежан за послове животне средине у
појединим фазама поступка стратешке процене утицаја на животну средину.
Поступак стратешке процене састоји се од следећих фаза:
1) припремна фаза која обухвата:
- одлучивање о изради стратешке процене,
- избор носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
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- учешће заинтересованих органа и организација;
2) извештај о стратешкој процени;
3) поступак одлучивања који обухвата:
- учешће заинтересованих органа и организација,
- учешће јавности,
- извештај о резултатима учешћа заинтересованих органа и организација и јавности,
- оцену извештаја о стратешкој процени,
- сагласност на извештај о стратешкој процени.
1. Припремна фаза
Градска управа за урбанизам доноси одлуку о изради стратешке процене по претходно
прибављеном мишљењу Службе за заштиту животне средине и других заинтересованих органа
и организација.
Градска управа за урбанизам може одлучити да се не израђује стратешка процена о чему
претходно прибавља мишљење Службе за заштиту животне средине и других заинтересованих
органа и организација.
Ова Управа одлучује о избору носиоца израде извештаја о стратешкој процени, по поступку
утврђеном законом, који може бити правно лице или предузетник које је уписано у
одговарајући регистар за обављање делатности просторног и урбанистичког планирања и
израде планских и других развојних докумената.
У припреми одлуке о изради стратешке процене, односно одлуке о неприступању изради
стратешке процене, ова Управа је дужна да од Службе за заштиту животне средине и
заинтересованих органа и организација затражи мишљење.
Рок за достављање мишљења је 15 дана од дана пријема захтева за давање мишљења.
Ако се мишљење не достави у року из става 3. овог члана, сматра се да нема примедаба на
предложену садржину одлуке о изради стратешке процене, односно на предлог одлуке о
неприступању изради стратешке процене. Извештај о стратешкој процени је документ којим се
описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може
доћи имплементацијом плана и програма и одређују мере за смањење негативних утицаја на
животну средину.
Ова Управа обезбеђује учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку
прибављања сагласности на извештај о стратешкој процени, на начин утврђен овим законом.
Ова Управа доставља Служби за заштиту животне средине, заинтересованим органима и
организацијама на мишљење извештај о стратешкој процени.
Заинтересовани органи и организације дужни су да доставе мишљење у року од 30 дана од
дана пријема захтева.
Ако се мишљење не достави у року сматра се да нема примедаба на достављени извештај о
стратешкој процени.
Пре упућивања захтева за добијање сагласности на извештај о стратешкој процени, ова Управа
обавезно обезбеђује учешће јавности у разматрању извештаја о стратешкој процени.
Јавни увид и јавна расправа организује се по правилу, у оквиру излагања плана и програма на
јавни увид и одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак
доношења плана и програма.
Ако законом којим се уређује поступак доношења плана и програма није предвиђен јавни увид
и јавна расправа о плану и програму, ова Управа одређује јавни увид и одржавање јавне
расправе из става 2. овог члана.
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Ова Управа израђује извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности који
садржи сва, као и мишљења изјављених у току јавног увида и јавне расправе о плану или
програму, односно о извештају о стратешкој процени, а исти се израђује у року од 30 дана од
дана завршетка јавне расправе и садржи образложење о свим прихваћеним или неприхваћеним
мишљењима.
Ова Управа доставља Служби за заштиту животне средине на сагласност извештај о
стратешкој процени са извештајем о учешћу заинтересованих органа и организација и
јавности.
По добијању извештаја ова Управа може прибавити мишљење других овлашћених
организација или стручних лица за поједине области или образовати стручну комисију ради
оцене извештаја о стратешкој процени.
На основу оцене Служба за заштиту животне средине даје сагласност на извештај о стратешкој
процени или одбија захтев за давање сагласности. Рок за одлучивање о давању сагласности је
30 дана од дана пријема захтева органа надлежног за припрему плана и програма.
Рок не тече за време остављено носиоцу израде извештаја о стратешкој процени за измене и
допуне извештаја.
Градска управа за урбанизам не може упутити план или програм у даљу процедуру усвајања
без сагласности на извештај о стратешкој процени од Службе за заштиту животне средине.
ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА
Законом о хемикалијама („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 92/2011 и 93/2012)
уређује се интегрисано управљање хемикалијама, класификација, паковање и обележавање,
интегрални регистар хемикалија и регистар хемикалија које су стављене у промет, ограничења
и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија, увоз и извоз одређених
опасних хемикалија, дозволе за обављање делатности промета и дозволе за коришћење
нарочито опасних хемикалија, стављање у промет детергената, систематско праћење
хемикалија, доступност података, надзор и друга питања од значаја за управљање
хемикалијама.
Градска управа за урбанизам града Чачка издаје дозволу за обављање делатности промета
нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи
корисник, као и дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија у складу са Законом
(чл.67 став 1 и 2).
ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/2016) уређује: врсте и
класификацију отпада; планирање управљања отпадом; субјекте управљања отпадом;
одговорности и обавезе у управљању отпадом; организовање управљања отпадом; управљање
посебним токовима отпада; услове и поступак издавања дозвола; прекогранично кретање
отпада; извештавање о отпаду и база података; финансирање управљања отпадом; надзор, као
и друга питања од значаја за управљање отпадом.
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Градска управа за урбанизам града Чачка, на основу наведеног закона, обавља следеће
послове:
- припрема и израђује локални план управљања отпадом (члан 13 Закона), стара се о његовом
спровођењу, води евиденцију у области управљања отпадом и податке доставља министарству;
на захтев министарства даје мишљење у поступку издавања дозвола у складу са овим законом
(члан 20);
- издаје дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и
неопасног отпада на територији града (члан 60. ст. 4.);
- установљава и води Регистар издатих дозвола, као базу податка у којој се евидентирају
подаци о издатим дозволама за управљање отпадом и податке из регистра доставља Агенцији
за заштиту животне средине(члан 76. ст. 1. и 2.)
Врсте отпада у смислу овог закона су:
1) комунални отпад (кућни отпад);
2) комерцијални отпад;
3) индустријски отпад.
Отпад у зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и животну
средину, може бити:
1) инертни;
2) неопасан;
3) опасан.
Власник отпада, односно оператер, дужан је да класификује отпад на прописан начин, у складу
са овим законом.
Скупштина јединице локалне самоуправе доноси локални план управљања отпадом којим
дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са Стратегијом.
Локални план управљања отпадом припрема служба за заштиту животне средине у сарадњи са
другим органима надлежним за послове привреде, финансија, заштите животне средине,
урбанизма, као и са представницима привредних друштава, односно предузећа, удружења,
стручних институција, невладиних и других организација које се баве заштитом животне
средине, укључујући и организације потрошача.
За сва постројења чија је делатност управљање отпадом и за која се издаје интегрисана дозвола
или дозвола за управљање отпадом, припрема се и доноси радни план постројења за
управљање отпадом.
Дозволе за управљање отпадом
За обављање једне или више делатности у области управљања отпадом прибављају се дозволе,
и то:
1) дозвола за сакупљање отпада;
2) дозвола за транспорт отпада;
3) дозвола за складиштење отпада;
4) дозвола за третман отпада;
5) дозвола за одлагање отпада.
За обављање више делатности једног оператера може се издати једна интегрална дозвола.
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На сајту града Чачка налазе се формулари захтева:
Захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом.
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада.
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада.
Дозвола за складиштење, третман и одлагање отпада
Уз захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада, оператер
прилаже следећу документацију:
1) потврду о регистрацији;
2) радни план постројења за складиштење, третман и одлагање отпада отпадом;
3) план заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара, у складу са законом;
4) план за затварање постројења;
5) изјаву о методама третмана или одлагања отпада;
6) изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења;
7) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја
затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја на животну средину,
у складу са законом;
8) копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са законом;
9) финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете
причињене трећим лицима;
10) потврду о уплати одговарајуће административне таксе.
Ова Управа, по потреби, може захтевати додатне податке, информације или документацију за
издавање дозволе.
Дозволом се утврђују услови за обављање делатности оператера у постројењу за складиштење,
третман и одлагање отпада.
Ова Управа доноси решење којим се одбија захтев за издавање дозволе, ако:
1) захтев није у складу са регионалним и локалним планом управљања отпадом;
2) нису испуњени услови у погледу метода управљања отпадом;
3) подносилац захтева нема квалификованих лица одговорних за стручни рад у постројењу.
У случају да захтев за издавање дозволе не садржи прописане податке и документацију,
надлежни орган за издавање дозволе дужан је да подносиоцу захтева одреди разуман рок за
отклањање недостатака, односно достављање доказа.
Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, односно не достави тражене
доказе, надлежни орган за издавање дозволе одбацује захтев, у складу са законом.
Дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада издају се на период од 10 година. После
истека рока из става 1. овог члана подноси се захтев за обнављање и/или ревизију услова из
дозволе у складу са овим законом.
Захтев за обнављање дозволе подноси се 120 дана пре истека важења дозволе ради обезбеђења
континуитета важења дозволе.
Дозвола се одузима ако оператер не поступа у складу са условима прописаним дозволом.
Актом о одузимању дозволе забрањује се пријем отпада у постројење и обавезује се оператер
да поступа у складу са свим другим условима из дозволе.
Измена дозволе
Услови из дозволе могу се променити у року важења дозволе, ако:
1) оператер поднесе захтев за промену;
2) постоји опасност да настане штета или настане штета по здравље људи и животну средину;
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3) дође до измена закона и других прописа;
4) промене услова у дозволи, услови безбедности у раду захтевају ревизију, односно измену
дозволе.
Промену услова у дозволи, односно ревизију дозволе у случајевима из тачки 2), 3) и 4)врши
надлежни орган по службеној дужности.
Дозвола за сакупљање и транспорт отпада
На сајту града Чачка налазе се формулари захтева:
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада
Дозвола за сакупљање и/или транспорт отпада издаје се лицу регистрованом за обављање
делатности сакупљања, односно лицу које има својство превозника у складу са законима
којима се уређује превоз у јавном саобраћају, односно домаћем превознику, у складу са
законима којима се уређује међународни јавни превоз, осим:
1) ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то
има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000
килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад;
2) за лице које преноси отпад из домаћинства у контејнере, центре за сакупљање или у
постројење за управљање отпадом или враћа амбалажу или искоришћене производе
произвођачу или продавцу;
3) за физичка лица, односно индивидуалне сакупљаче отпада, који сакупљају разврстан
неопасан отпад на територији јединице локалне самоуправе.
Захтев за издавање дозволе садржи податке о подносиоцу захтева, регистрацији за обављање
делатности, врсти отпада, локацији и опреми за сакупљање, превозним средствима и друге
податке на захтев надлежног органа за издавање дозволе.
Дозволом утврђују се обавезне мере поступања приликом сакупљања, односно транспорта
инертног, неопасног и опасног отпада, у складу са одредбама овог закона и других прописа.
Дозвола се издаје на период од пет година и може се обновити.
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Законом о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
уређују се: субјекти заштите животне средине од буке; мере и услови заштите од буке у
животној средини; мерење буке у животној средини; приступ информацијама о буци; надзор и
друга питања од значаја за заштиту животне средине и здравље људи.
У складу са одредбама наведеног закона, Градска управа за урбанизам града Чачка обавља
следеће послове: - учествује у изради одлуке о акустичком зонирање на територији града
Чачка, којом се, између осталог, одређује мере забране и ограничења у складу са овим законом,
обезбеђује процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини у складу са овим
законом и законом којим се уређује заштита животне средине, учествује у обезбеђењу
средстава за реализацију мониторинга буке у животној средини, координишу све активности у
вези наведеног мониторинга, прикупља, обрађује, доставља надлежним органима и јавно
објављују подаци добијени контролом буке (члан 8 Закона); Овим законом уређују се: субјекти
заштите животне средине од буке; мере и услови заштите од буке у животној средини; мерење
буке у животној средини; приступ информацијама о буци; надзор и друга питања од значаја за
заштиту животне средине и здравље људи.
Јединица локалне самоуправе:
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1) утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и
пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке процене утицаја,
процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку издавања интегрисане
дозволе за рад постројења и активности;
2) врши акустичко зонирање на својој територији, одређује мере забране и ограничења у
складу са овим законом;
4) доноси локални акциони план заштите од буке у животној средини, односно обезбеђује
услове и стара се о његовом спровођењу;
5) обезбеђује финансирање мониторинга буке у животној средини на територији јединице
локалне самоуправе;
6) врши надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини.
Јединица локалне самоуправе својим актом одређује органе и службе надлежне за обављање
послова из става 1. овог члана.
Акциони план за агломерације на територији јединице локалне самоуправе, као и за
постројења и активности за које интегрисану дозволу издаје јединица локалне самоуправе
припрема и доноси јединица локалне самоуправе.
Акциони планови доносе се, односно ревидирају за период од пет година.
Јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом, обезбеђују
процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини у складу са овим законом и
законом којим се уређује заштита животне средине.
Подаци из мониторинга буке саставни су део јединственог информационог система животне
средине у складу са законом којим се уређује заштита животне средине. Јединица локалне
самоуправе обезбеђују финансијска средства за мониторинг буке.
Државни органи, органи јединице локалне самоуправе, овлашћене и друге организације дужне
су да обезбеде приступ јавности информацијама и подацима из стратешких карата буке у
животној средини и акционих планова из члана 21. овог закона, у складу са овим законом и
законом којим се уређује заштита животне средине.
7.12.ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ
ПОСТУПАК
ЗА
ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ,
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНОСТИ И ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ
Члановима 29 и 70 Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр. 53/95, „Сл. лист
СРЈ“ бр. 16/2001, „Сл. гласник РС“ бр. 23/01,20/2009 и 55/13) прописано је да поступак по
предлогу за експропријацију и административни пренос непокретности спроводи и решење
доноси служба градске управе надлежна за имовинско-правне послове, на чијој се територији
налази непокретност.
ОПИС ПОСТУПКА
Предлог за експропријацију
Предлог за експропријацију подноси корисник експропријације, пошто је у складу са
Законом о експропријацији утврђен јавни интерес за експропријацију непокретности,
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административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију. Предлог може поднети
надлежни јавни правобранилац, у име Републике Србије, покрајине, града, општине.
У предлогу за експропријацију корисник мора назначити:
- назив и седиште подносиоца предлога за експропријацију,
- непокретност за коју се предлаже експропријација и место где се налази,
- сопственика непокретности за коју се предлаже експропријација и његово пребивалиште или
седиште и
- сврху ради које се предлаже експропријација.
Уз предлог за експропријацију, подноси се:
- извод из катастра непокретности са подацима о непокретности која је предмет поступка,
- акт о изградњи објекта донет у складу са прописима о планирању и грађењу, ако се
експропријација предлаже ради изградње одређеног објекта,
- доказ да је у складу са законом утврђен јавни интерес за експропријацију,
- гаранција једне од пословних банака на износ динарских средстава потребних за обезбеђење
накнаде за експроприсану непокретност.
Решење којим се усваја предлог за експропријацију мора садржати:
- назначење корисника експропријације,
- назначење непокретности која се експроприше, са подацима из катастра непокретности,
- назначење сопственика непокретности и његово пребивалиште или седиште,
- назначење објекта ради чије се изградње непокретност експроприше,
- обавезу корисника еспропријације за давање у својину друге одговарајуће непокретности,
- обавезу сопственика да непокретност преда у државину корисника екпспропријације, као и
рок предаје,
- обавезу корисника експропријације, да у року од 15 дана, од дана правоснажности решења о
експропријацији градској управи достави писмену понуду о облику и висини накнаде за
експроприсане непокретности.
ПОСТУПАК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О НАКНАДИ
Висина накнаде у новцу за експроприсану непокретност, одређује се по тржишној
цени према околностима у моменту закључења споразума о висини накнаде. Споразумом о
накнади морају бити одређени, нарочито облик и висина накнаде и рок у коме је корисник
експропријације дужан да испуни те своје обавезе, као и обавезе ранијег сопственика.
Споразум о накнади има снагу извршне исправе.
Ако споразум није постигнут пред надлежним првостепеним органом, који је донео
решење о експропријацији, у року од 2. месеца од дана правоснажности решења о
експропријацији, правоснажно решење о експропријацији, са свим списима, доставља се
надлежном основном суду, ради одређивања накнаде. Висина накнаде, у том случају, утврђује
се према околностима у моменту доношења првостепене одлуке о накнади пред судом.
Експропријацијом може да се установи и службеност на непокретности или закуп на
земљишту на одређено време (непотпуна експропријација). Предлог, решење и накнада за
административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију, идентични су поступку
поступку потпуне експропријације.
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ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ, ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНОСТИ
Правоснажно решење ће се поништити или изменити увек када то корисник
експропријације и ранији сопственик заједнички захтевају.
По истеку рока од 5. година, од правоснажности одлуке о накнади, односно од дана
закључења споразума о накнади, ранији сопственик експроприсане непокретности не може
поднети захтев за поништај или измену правоснажног решења о експропријацији.
ПОСТУПАК ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА И
ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Чланом 70 Закона о планирању и изградњи прописано је да поступак по захтеву за
доношење решења о одређивању земљишта за редовну употребу објекта спроводи и решење
доноси служба градске управе надлежна за имовинско-правне послове.
ОПИС ПОСТУПКА
Захтев за одређивање земљишта за редовну употребу објекта и формирању
грађевинске парцеле, подноси власник или држалац објекта, у зависности да ли се ради о
легално или нелегално изграђеном објекту, а који се налази на земљишту у јавној својини
републике, односно града. Власник легалног објекта доставља доказ о праву својине на објекту
и копију плана парцеле.
Ако се ради о објекту за који је поднет захтев за легализацију, власник нелегално
изграђеног објекта доставља доказ да је поднет захтев за легализацију и да је по поднетом
захтеву за легализацију надлежни орган утврдио могућност легализације и копију плана
парцеле.
Решење по захтеву власника или држаоца објекта, доноси се након прибављања
података из важећег планског документа, по службеној дужности, које пре доношења решења
прибавља орган градске управе надлежан за имовинско-правне послове.
Решење садржи све потребне елементе за формирање грађевинске парцеле и
уколико површина катастарске парцеле истовремено представља и земљиште за редовну
употребу легално изграђеног објекта, власник постојећег објекта стиче право својине на том
земљишту, без накнаде и исто право остварује у РГЗ - Служби за катастар непокретности.
Ако се у овом поступку утврди да је земљиште за редовну употребу објекта веће од
катастарске парцеле на којој је објекат саграђен и ако се од истог земљишта не може
формирати самостална грађевинска парцела, онда преостали део земљишта власник објекта,
као и власник нелегално изграђеног објекта, могу да откупе непосредном погодбом, у складу са
одредбама члана 105. став 5. Закона о планирању и изградњи.
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ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
Поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града
Чачка, као и надлежност за одлучивање о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
прописани су члановима 34 и 35 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ број 72/11, 88/13 и
105/14), члановима 63 став 1. тачка 19а и 19љ и 121 став 1. тачка 1г) и 1ђ) Статута града Чачка
(„Сл.лист града Чачка“ број 3/08, 8/13, 22/13 и 15/15) и Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ број 24/12).
Члановима 63 став 1. тачка 19а Статута града Чачка прописано је да Скупштина града
чачка одлучује о располагању непокретностима у својини града Чачка, па и о прибављању и
отуђењу грађевинског земљишта. Чланом 121 став 1. тачка 1б) Статута града Чачка прописано
је да Градско веће града Чачка одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у
случајевима прописаним Законом о планирању и изградњи (легализација, исправка граница,
формирање грађевинских парцела и др.) и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини.
Чланом 132 тачка 5а) Статута града Чачка прописано је да предлог акта о давању у
закуп пословног простора који доноси Градско веће града Чачка и нацрт акта о давању у закуп
пословног простора који доноси Скупштина града Чачка израђује Градска управа за урбанизам
града Чачка.
ОПИС ПОСТУПКА
Земљиште у јавној својини града Чачка, отуђује се, односно даје у закуп, ради
изградње, по тржишним условима и то:
- јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним оглашавањем, у складу са планским
документом на основу кога се издаје локацијска дозвола. Рок за подношење пријава за јавно
надметање, односно прикупљање понуда не може бити краћи од 30. дана од дана јавног
оглашавања.
Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује или даје у закуп лицу које понуди
највећу цену или највиши износ закупнине за то земљиште. Највиши износ закупнине не може
се накнадно умањивати. Одлуком о грађевинском земљишту, ближе су уређени начин и
поступак отуђења, односно доделе у закуп земљишта, ради изградње, у јавној својини града
Чачка.
- Изузетно јединица локалне самоуправе, може отуђити или дати у закуп грађевинско
земљиште по цени која је мања од тржишне цене или дати у закуп грађевинско земљиште без
накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе.
- Грађевинско земљиште у јавној својини, може се отуђити или дати у закуп непосредном
погодбом, у случају:
1. изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и
организација, органа јединица
територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној својини;
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2. прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта, који је захтев
поднео у законском
року, ако је изградња тог објекта у складу са условима предвиђеним законом;
3. исправке граница суседних катастарских парцела;
4. формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 102. Закона;
5. отуђења или давања у закуп под условима које ближе прописује Влада;
6. споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности које је било предмет
експропријације у складу са
прописима о експропријацији.
О отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, ради
изградње, по спроведеном поступку јавног надметања, прикупљања понуда или непосредне
погодбе, Градско веће града Чачка, као надлежни орган, доноси решење о отуђењу
грађевинског земљишта или решење о давању грађевинског земљишта у закуп.
По правоснажности решења, закључује се уговор између јединице локалне самоуправе,
односно јавног предузећа и лица коме се земљиште отуђује или даје у закуп у року од 30. дана
од дана правоснажности решења о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта.
ПОСТУПАК ПРЕТВАРАЊА ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ У ПРАВО СВOЈИНЕ УЗ НАКНАДУ – КОНВЕРЗИЈА ПРАВА
Законом о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду („Службени гласник РС“ број 64/15) прописани су права и услови за претварање права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту за лица носиоце права коришћења на
грађевинском земљишту на коме је као титулар права уписана Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе.
Лица, носиоци права коришћења на грађевинском земљишту, у смислу наведеног закона, су:
1)лица која су била или јесу привредна друштва и друга правна лица која су приватизована на
основу закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак, као и њихови
правни следбеници у статусном смислу;
2)лица носиоци права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној
својини које је стечено ради изградње у складу са раније важећим законима којима је било
уређено грађевинско земљиште до 13.05.2003.г. или на основу одлуке надлежног органа;
3)лица чији је положај одређен законом којим се уређује спорт, као и удружења;
4)друштвена предузећа, носиоци права коришћења на грађевинском земљишту;
5)лица на која се примењују одредбе прописа РС и билатералних међународних уговора којима
се уређује спровођење Анекса Г Споразума о питању сукцесије.
ОПИС ПОСТУПКА
Наведена лица носиоци права коришћења имају право на претварање права коришћења у право
својине на грађевинском земљишту уз накнаду која представља тржишну вредност тог
земљишта у моменту подношења захтева за конверзију.
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Поступак за конверзију покреће се по захтеву наведених лица који се подноси органу
надлежном за имовинско-правне послове на чијој се триторији налази земљиште које је
предмет захтева за конверзију.
Уз захтев се подносе законом прописани докази.
Надлежни орган, по добијању захтева, проверава да ли су уз захтев поднети сви прописани
докази и по службеној дужности прибавља потврду од Агенције за рестутицују да парцела која
је предмет захтева за конверзију није у поступку реституције.
Ако надлежни орган утврди да је парцела предмет захтева у поступку реституције, дужан је да
без одлагања донесе закључак о прекиду поступка, док се правноснажно не оконча поступак
враћања одузете имовине. Ако надлежни орган утврди да уз захтев нису поднети сви
прописани докази, наложиће допуну захтева у року од пет дана од дана подношења захтева. У
случају да подносилац захтева не поднесе тражене доказе у прописаном року, надлежни орган
ће закључком одбацити захтев.
Ако надлежни орган утврди да су уз захтев достављени прописани докази, утврђује да ли
постоје услови прописани законом за умањење тржишне вредности и у року од три дана
прибавља од надлежне локалне пореске администрације акт о тржишној вредности
грађевинског земљишта.Подносилац има право приговора на акт локалне пореске
администрације у року од 15 дана од дана достављања, о коме решава Градско веће.
По спроведеном поступку, надлежни орган доноси решење којим се утврђује право на
претварање права коришћења у право својинена катастарској парцели која је предмет захтева.
ПОВРАЋАЈ ЗАДРУЖНЕ ИМОВИНЕ
Законом о задругама ("Сл. лист СРЈ", бр. 41/96) и то члановима 95. 96. и 97. предвиђен је
поступак повраћаја задружне имовине, која је пренета у незадругарски сектор.
ОПИС ПОСТУПКА
Захтев подноси задруга исте врсте чија је имовина била, односно задружни савез
чија је имовина била, а ако њих нема, онда захтев подноси задруга исте врсте која послује на
подручју на коме је постојала задруга која је била власник имовине чији се повраћај тражи.
Да би се извршио повраћај задружне имовине која је пренета у незадругарски
сектор, подносилац захтева, мора да докаже следеће чињенице:
- да је имовина била у власништву задруге, после 1. јула 1953. године, а то значи да имовина
која је била у власништву задруге пре тог датума, не може бити предмет враћања;
- да је имовина без накнаде пренета корисницима који нису задруге;
- и да је пренос извршен поводом статусних промена или на други начин (спајања, припајања,
интеграције, дезинтеграције и сл.).
Пре подношења захтева, задруга, односно задружни савез, подноси захтев за
враћање имовине правном лицу коме је имовина пренета без накнаде, односно његовом
правном следбенику који је обвезник враћања имовине.
У случају да се у року од 60 дана од дана подношења захтева, не постигне
споразум о враћању имовине, тек тада, напред наведени подносиоци захтева, могу, у року од 2.
године, од дана ступања на снагу овог закона, односно од дана формирања новоосноване
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задруге, покренути управни поступак пред надлежним органом у чијој су надлежности
имовинско правни послови.
Доношење решења
Службено лице у органу надлежном за решавање имовинско-правних послова
испитује валидност поднете документације, по потреби налаже допуну потребне
документације, па након свега заказује усмену расправу, на коју позива све легитимисане
странке. На усменој расправи се изводе докази у погледу чињеница да ли се може извршити
повраћај пренете имовине у оном облику у коме је пренета, а за случај непостојања такве
могућности, подносилац захтева има право да тражи новчану противвредност имовине уколико
се са обвезником враћања имовине не споразуме да се враћање имовине изврши у другим
стварима и правима.
Новчана противвредност имовине одређује се према прометној вредности
имовине, која се утврђује прописима о промету непокретности у време враћања имовине.
Након изведених свих доказа, службено лице закључује усмену расправу и доноси
одговарајућу одлуку по захтеву странке, на коју легитимисане стране имају право жалбе
надлежном другостепеном органу.
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Поступак издавања у закуп пословног простора чији је корисник град Чачак, као и
надлежност за издавање у закуп ових непокретности прописани су члановима 34 и 35 Закона о
јавној својини („Сл.гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14), члановима 63 став 1. тачка 19а и
19љ и 121 став 1. тачка 1г) и 1ђ) Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ број 3/08, 8/13,
22/13 и 15/15) и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ број 24/12).
.
ОПИС ПОСТУПКА
Члановима 63 став 1. тачка 19а и 19љ и 121 став 1. тачка 1г) и 1ђ) Статута града
Чачка прописана је надлежност за одлучивање о давању у закуп пословног простора у својини
града Чачка. Прописано је да Градско веће града Чачка одлучује о давању у закуп пословног
простора на период до 5 година, а да Скупштина града Чачка одлучује о давању закуп
пословног простора на период дужи од 5 година.
Чланом 132 тачка 5а) Статута града Чачка прописано је да предлог акта о давању
у закуп пословног простора који доноси Градско веће града Чачка и нацрт акта о давању у
закуп пословног простора који доноси Скупштина града Чачка израђује Градска управа за
урбанизам града Чачка.
Услови за давање пословног простора у закуп прописани су Уредбом о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
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ОТКУП СТАНОВА
Чланом 16 Закона о становању („Сл. гласник РС“ бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93,
53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 101/2005) прописана је
могућност откупа стана носиоца станарског права који је то својство стекао до дана ступања на
снагу Закона о становању, а све у складу са условима приписаним наведеним Законом.
ОПИС ПОСТУПКА
Подношење захтева
Захтев подноси носилац станарског права, односно закупац стана на неодређено
време, а уз захтев доставља уговор, односно други правни акт, на основу кога је постао
носилац станарског права односно закупац на неодређено време. Уколико подносилац захтева
у свом захтеву не наведе услове откупа стана, уговор о откупу се закључује на период од 40.
година, с тим што уз сагласност купца, исти рок може бити и краћи. На стан који се откупљује,
до његове отплате у целини, ставља се хипотека. Стан се откупљује под условима који су
важили на дан подношења писменог захтева за откуп стана, а откупна цена стана, у смислу
овог закона утврђује се на основу просечне месечне бруто зараде у привреди републике у
месецу који претходи дану подношења захтева, као и на основу старости зграде, опште
погодности зграде и стана, у складу са прописима (квалитет и спратност зграде, висински
положај стана у згради, локације и др.) и површине стана.
Министарство надлежно за стамбене послове доноси Упутство о начину
утврђивања откупне цене стана у складу са Законом.
Уговор о откупу стана закључује се између носиоца станарског права, односно
закупца на неодређено време, који је исто право стекао на основу акта надлежног органа,
општине, односно града Чачка и законског заступника града - Градоначелника. Исти уговор се
оверава код надлежног Основног суда у Чачку.
ПОСТУПАК РАСПРАВЉАЊА ИМОВИНСКИХ ОДНОСА НА
ЗАУЗЕТОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРУШТВЕНОЈ – ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

САМОВЛАСНО

Законом о расправљању имовинских односа насталих самовласним заузећем
земљишта у друштвеној својини ("Сл. гласник СРС" бр. 20/1977) и Законом о изменама и
допунама Закона о расправљању имовинских односа насталих самовласним заузећем
земљишта у друштвеној својини ("Сл. гласник СРС", бр. 52/1987 и 50/1992), и то чланом 3.
напред наведеног Закона о изменама, предвиђен је поступак подношења захтева за поништај
решења о одузимању права на самовласно заузетом земљишту и признавању права својине на
истом.
ОПИС ПОСТУПКА
Подношење захтева за поништај решења о одузимању самовласно заузетог
земљишта Самовласни заузимачи, односно њихови правни следбеници, имали су рок од
Информатор о раду Градске управе за урбанизам града Чачка
Ажуриран 31.12.2018.г.

47

годину дана, да поднесу захтев за поништај правоснажних решења о одузимању самовласно
заузетог земљишта и то периоду од 3. августа 1992. године, до 3. августа 1993. године.
Сада више не постоји могућност подношења таквих захтева, већ надлежни орган
за имовинско правне послове, још увек решава по раније поднетим захтевима. Скоро сви
предмети из ове области су решени у првостепеном поступку, али су у великом броју
случајева, по жалбама легитимисаних странака, решења поништена и предмети су враћени на
поновни поступак.
Уз захтев, странке су у обавези да поднесу и правоснажну одлуку о одузимању
самовласно заузетог земљишта. Доношење решења по захтевима странака за признавање права
својине на самовласно заузетом земљишту. Пре доношења решења по захтевима за поништај
решења о одузимању самовласно заузетог земљишта и признавању права својине на истом,
обавезно се спроводи усмена расправа увиђајем на лицу места, уз присуство вештака геодетске
И шумарске струке, а све ради утврђивања услова из члана 4. основног Закона о расправљању
имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта у друштвеној својини. У
поступку се посебно утврђују услови који су се односили на ранијег самовласног заузимача држаоца, а не на садашње подносиоце захтева, односно његове правне следбенике, а што се
посебно односи на својство "земљорадника" или својство "основни извор прихода за њега и
његову породицу".
У истом поступку, посебно се утврђује да ли исто земљиште треба да се пошуми
у смислу прописа о шумама, да ли је угрожено ерозијом, да ли се ради о грађевинском
земљишту, да ли се ради о земљишту на сметњи комуникацијама или о земљишту у средини
земљишног комплекса у јавној својини (енклаве и полуенклаве), или се ради о превеликом
земљишту, па у свим напред наведеним случајевима, не може доћи до признавања права
својине на земљишту са наведеним карактеристикама.
Изузетно, земљиште се може признати ако се ради о шуми до 1 хектара, и ако је
у непосредној близини окућнице заузимача, без обзира да ли представља енклаву или
полуенклаву, или се ради о шуми до 1 хектара које нема статус енцлаве односно полуенклаве,
као и о шуми до 3 хектара површине, ако се налази у близини окућнице самовласног
заузимача, ако за његово домаћинство представља основни извор прихода, да нема статус
енклаве, односно полуенклаве и да иста шума није од знатног економског интереса за
друштвену заједницу.
ВРАЋАЊЕ УТРИНА И ПАШЊАКА СЕЛИМА НА КОРИШЋЕЊЕ
Законом о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ("Сл. гласник РС",
бр. 16/92), и то чланом 3. предвиђена је могућност подношења захтева органу надлежном за
имовинско правне послове од стране грађана села, а ради враћања утрина и пашњака на
коришћење селима. Поступак се може покренути и по службеној дужности.
ОПИС ПОСТУПКА
Подношење захтева
Захтев подносе својим потписима, грађани одређеног села или се исти покреће
по службеној дужности, органу надлежном за имовинско правне послове, у општини на чијој
територији се налазе утрине и пашњаци. У свом захтеву, грађани села наводе да су исте сеоске
утрине и пашњаци постали друштвена, односно јавна својина, по основу Закона о проглашењу
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општенародном имовином сеоских утрина, пашњака и шума, имовине земљишних,
урбаријалних и њима сличних заједница, као и крајишких (граничарских) имовних општина
("Сл. гласник НР Србије", бр. 1/48 и 98/55). Предмет враћања могу бити утрине и пашњаци
који на дан ступања на снагу овог закона имају својство необрадивог пољопривредног
земљишта, независно од тога да ли су од момента одузимања, до момента ступања на снагу
овог Закона, мењали културу, односно намену.
Доношење решења
По пријему захтева од стране грађана села или покренутог поступка по службеној
дужности, надлежни орган сазива седницу Комисије коју је образовала бивша Скупштина
општине Чачак, у којој комисији се налазе лица шумарске, пољопривредне И геодетске струке,
а која комисија изласком на лице места утврђује да ли је предметно земљиште утрина, односно
пашњак, у напред наведеном смислу.
Након достављања извештаја од стране поменуте Комисије, службено лице
саставља нацрт решења о одбијању или усвајању захтева и исти упућује Градском већу, ради
доношења коначне одлуке. Пре доношења решења Градског већа, прибавиће се мишљење
надлежног Министарства за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде. На основу
акта о враћању утрина и пашњака селима на коришћење, извршиће се упис права коришћења у
корист села у јавне књиге у којима се уписују права на непокретностима. Начин коришћења
утрина и пашњака. Услове и начин коришћења утрина и пашњака који су враћени селима на
коришћење, утврђују грађани тог села договором (напасање стоке, убирање шумских плодова
и др.), а за случај изостанка договора, услове и начин заједничког коришћења утрина и
пашњака, утврђује надлежни орган Скупштине града.
Забрањена је промена намене и други облици располагања на земљишту које је
пренето селима на коришћење, изузев изградње рибњака. Уговор, односно правни посао
закључен после ступања на снагу овог Закона, супротно наведеном, ништав је.
ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА ИЗ ОБЛАСТИ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА налазе се на
интернет презентацији града Чачка, мени ЕУПРАВА,подмени Преузмите обрасце.
8. ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА
ЧАЧКА
Град Чачак у обављању послова из делокруга своје надлежности примењује следеће прописе:
- Устав Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 98/06)
- Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 и 83/18)
-Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Службени
гласник РС» број 113/15, 96/16 и 120/17)
- Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“ број 96/15 и 83/18)
- Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/2016)
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14)
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007)
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016).
- Закон о просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 13/2010)
Информатор о раду Градске управе за урбанизам града Чачка
Ажуриран 31.12.2018.г.

49

- Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр. 53/95, „Сл. лист СРЈ“ бр. 16/2001, „Сл. гласник
РС“ бр. 23/01,20/2009 и 55/13)
- Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду
(„Службени гласник РС“ број 64/15)
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/12 и 116/13)
- Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005)
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009)
- Закон о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 48/91, 66/91, 49/98,
44/99, 34/2001,39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005)
- Закон 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.).
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 16/97 и 42/98)
- Закон о заштити животне средине ( „Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009,72/2009 и 14/2016)
- Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник СРС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11 и
32/13)
- Закон о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06
и 31/11)
- Закон о основама својинско-правних односа (''Службени лист СФРЈ'' бр. 6/80 и 36/90,
''Службени лист СРЈ'' бр. 29/96,Службени гласник Републике Србије'' бр. 115/2005)
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010)
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04)
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени
гласник РС” бр. 135/04)
- Закон о енергетици („Службени гласник РС” бр. 84/04)
- Закон о рударству („Службени гласник РС” бр. 44/95, 85/05, 101/05, 34/06 и 104/09)
- Закон о водама („Службени гласник РС” бр. 30/10)
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/2016)
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС” бр. 36/09)
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС”, број 36/09)
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС” бр. 62/06, 65/08, 41/09)
- Закон о националним парковима („Службени гласник РС” бр. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94,
101/05 и 36/09)
- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009)
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009)
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
- Закон о геолошким истраживањима („Службени гласник РС” бр. 44/95 и 101/05)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр.120/2004,
54/2007, 104/2009 и 36/2010)
-- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“ бр.
30/2010)
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- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 44/2008)
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“ бр. 80/92)
- Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Сл. гласник РС“ бр.
44/93)
- Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне
средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде („Службени
гласник РС”, бр. 113/05 и 6/07)
- Уредба о мерилима и критеријумима за повраћај, ослобађање и смањење плаћања накнаде за
загађивање животне средине („Службени гласник РС”, број 113/05)
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
114/08)
- Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Службени
гласник РС”, број 109/09)
- Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
и највишег износа накнаде („Службени гласник РС”, број 111/09)
- Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне средине,
методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања података,
као и о садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност („Службени
гласник РС”, број 112/09)
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени
гласник РС”, број 84/05)
- Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности
прописаним условима („Службени гласник РС”, број 84/05)
- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда
квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи
(„Службени гласник РС”, број 84/05)
- Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане
дозволе („Службени гласник РС”, број 108/08)
- Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне
сировине („Службени гласник РС”, број 60/09)
- Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који
прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање („Службени
гласник РС”, број 60/09)
- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне
евиденције о количини И врсти произведених и увезених производа и годишњем извештају,
начину и роковима достављања годишњег
извештаја, обвезницима плаћања накнада,
критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени
гласник РС”, број 89/09)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“ број 23/15 и 77/15)
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије,
садржини предлога комисије и утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и
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објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте
објеката („Службени гласник РС“ број 27/15)
- Правилник о саобраћајној сигнализацији („Сл.гласник РС“ број 134/14)
- Статут града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 3/2008)
- Просторни план града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 17/2010)
- Одлука о градским управама („Сл. лист града Чачка“8/2008, 21/09, 11/15, 19/16, 21/16 и 26/16)
- Одлука о грађевинском земљишту („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2010)
- Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. лист града Чачка“ бр. 7/2009 и 3/2010)
- Одлука о комуналном реду и општем уређењу („Сл. лист општине Чачак“ бр. 11/2015)
- Одлука о грађевинском земљишту („Сл. лист општине Чачак“ бр. 5/2016)
- Одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера („Сл. лист града Чачка“ бр.
5/16)
- Одлука о градским административним таксама и накнадама („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2010)
- Одлука о ауто-такси превозу на територији општине Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр.
17/2006 и 2/2008 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 21/2009)
- Одлука о одржавању и уређивању гробља и сахрањивању („Сл. лист општине Чачак“ бр.
4/2007 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2009)
- Одлука о јавним чесмама, фонтанама и другим уређеним воденим површинама на територији
општине Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 9/2007 и 13/2007)
- Одлука о јавном водоводу и канализацији града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 13/2008)
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 9/2010)
- Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Сл. лист града Чачка“ бр.
9/2010)
- Локални еколошки акциони план („Сл. лист општине Чачак“ бр. 2/2005)
- Правилник о начину управљања, коришћења и издавања у закуп непокретности („Сл. лист
општине Чачак“ бр. 16/2004)
- Упутство о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у градским
управама Града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 10/2008)
-Одлука о одређивању аутобусуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз путника
(„Сл. лист града Чачка“ број 17/17);
-Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника(„Сл. лист града Чачка“
број 17/17);
-Одлука о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела („Сл. лист града Чачка“
број 19/17);
-Одлука о путевима („Сл. лист града Чачка“ број 8/17);
-Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта („Сл. лист града Чачка“ број 6/17);
-Одлука о обављању делатности зоохигијене („Сл. лист града Чачка“ број 17/17);
-Одлука о одређивању аутобусуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз
путника путника („Сл. лист града Чачка“ број 17/17);
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ ГРАДСКА УПРАВА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА:
Информација о услугама које ова Управа пружа заинтересованим лицима садржана је у
поглављу ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ.
10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Законом о општем управном поступку прописан је начин рада на решавању управних
ствари од момента покретања поступка до доношења одговарајућег акта, као и све радње које
се могу предузети по донетом акту у другостепеном органу.
Захтев се предаје непосредно на писарници, пријемном шалтеру број 8, или путем
поште, и на тај начин се покреће управни поступак. На писарници се налазе одговарајући
обрасци захтева, у којима су дата потребна упутства за попуњавањ захтева, са наведеним
износом административне таксе која се плаћа за захтев и одлуку по захтеву и осталим
потребним доказима. Захтев се уписује у основну евиденцију, добија своју класификациону
ознаку, редни број, ознаку органа и организационе јединице.
Првостепени управни поступак води се у Управи, у надлежној служби до доношења
одговарајућег акта, а другостепени по жалби пред надлежним другостепеним органом
Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у управним стварима из
поверене управне надлежности.
У управним стварима из изворне надлежности града Чачка, по приговору решава
Градско веће.
11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА И ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА
У ПОСЕДУ
Преглед података о пруженим услугама наведен је посебно за сваку организациону јединицу.
У Одсеку за урбанизам, саобраћај и животну средину подаци су наведени по групама.
Група за урбанистичко планирање обавила је у току 2018.г. следеће послове:
Седнице комисије за планове.........................................................................................28
Позиви............................................................................................................................ ..28
Записници.........................................................................................................................28
Закључци Комисије за планове......................................................................................32
Извештаји о стручној контроли (концепта и нацрта плана).........................................7
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Захтеви за израду и измену планских докумената......................................... .............12
Издато урбанистичких извештаја, разних других аката, обавештења,
сл......................................................................................................................... ........680

налога

и

У току 2018.г, у овој служби, обављени су и послови на спровођењу
поступка доношења следећих планова:

- План детаљне регулације „Спортски центар”,
- План детаљне регулације локације „Прелићи”,
- План детаљне регулације „Љубић 2”,
- План генералне регулације за делове насељених места Мршинци и Слатина секундарни центар,
- План детаљне регулације „Лозница“,
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- План детаљне регулације „Лугови”,
- План детаљне регулације „Парменац – Бељина – зона санитарне заштите”,
- План детаљне регулације за планирани аеродром – Прељина
- Измене и допуне ПГР „Љубић - Коњевићи“
- ПДР „Индустријска зона - Коњевићи“- ПДР „Дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву“
- ПДР Кулиновачко поље
- Измене и ПГР Трбушани – Љубић
- План детаљне регулације „Прељина – Коњевићи” („Службени лист града Чачка“, број
6/2018).
- План детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе
бање Горња Трепча и делове насеља Горња и Доња Трепча („Службени лист града Чачка“, број
6/2018).
- План детаљне регулације за део насељеног места Трнава („Службени лист града
Чачка“, број 14/2018).
- План детаљне регулације на потесу каменолом “Сушица” - Здрављак, („Службени лист
града Чачка“, број 20/2018).
- Измене и допуне Плана генералне регулације “Атеница – Кулиновци” у Чачку
(„Службени лист града Чачка“, број 14/14 и 20/2018).
- ПДР за инфраструктурни коридор према ППППН Београд- Јужни Јадран, деоница –
Пожега („Службени лист града Чачка“, број 24/2018).
- Измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку („Службени лист града
Чачка“, број 15/14 и 27/2018).
У наведеном периоду у групи су обављани и послови на достављању података и прикупљања
услова и подлога за потребе израде поменутих планова.
Такође, Група је на основу Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног
регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног
информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената ("Службени
гласник РС", бр. 33/2015) обављала и послове на креирању базе података Локалног
информационог система (донетих планова и других важних информација), као и на достави
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планских докумената и уносу донетих планова и других важних информација за Централни
регистар планских докумената.
Велики допринос ове групе је у пружању потребних информација на проналажењу
локација за инвеститоре и припреми података за поменуте локације и стручне помоћи
приликом тумачења појединих решења и давања примедби на план у време трајања јавног
увида, као и утврђивање испуњености услова за давање сагласности у поступцима који су у
функцији изградње и легализације објеката града Чачка.
У овој групи обављају се и нормативни послови на припреми нацрта одлука из
урбанистичке, грађевинске и комуналне, стамбене и саобраћајне области, пружању стручне
помоћи при изради аката које доноси Скупштина града и Градско веће из надлежности Управе,
као и учествовање у изради информација и извештаја из ових области.
У предметном извештајном периоду за Скупштину града Чачка, израђени су нацрти
следећих одлука:
- Одлука о изради Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну
Мораву („Службени лист града Чачка“, број 6/18),
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи”
(„Службени лист града Чачка“, број 6/18),
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор – Државни
пут IА реда ознаке А2 (763) Београд - Обреновац - Лајковац – Љиг – Горњи Милановац –
Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за
деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине
(„Службени лист града Чачка“, број 8/18),
- Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у
Чачку („Службени лист града Чачка“, број 11/18),
- Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у
Чачку („Службени лист града Чачка“ број 14/18),
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Кулиновачко поље” („Службени лист
града Чачка“, број 14/18),
- План детаљне регулације „Прељина – Коњевићи” („Службени лист града Чачка“,
број 6/2018).
- План детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за
потребе бање Горња Трепча и делове насеља Горња и Доња Трепча („Службени лист града
Чачка“, број 6/2018).
- План детаљне регулације за део насељеног места Трнава („Службени лист града
Чачка“, број 14/2018).
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- План детаљне регулације на потесу каменолом “Сушица” - Здрављак,
(„Службени лист града Чачка“, број 20/2018).
- Измене и допуне Плана генералне регулације “Атеница – Кулиновци” у Чачку
(„Службени лист града Чачка“, број 20/2018).
- ПДР за инфраструктурни коридор према ППППН Београд- Јужни Јадран,
деоница – Пожега („Службени лист града Чачка“, број 24/2018).
- Измене и допуне Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку („Службени
лист града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018).
11.1.2.Градска управа за урбанизам одлучивала је у управном поступку у 2018.год. у
следећим управним стварима, разврстано по групама и службама :
ПРЕГЛЕД
ПРИМЉЕНИХ И РЕШЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Врста предмета
Информације о локацији
Одобрење за постављање мањих
монтажних објеката
Ситуационих планова за привремене
објекте
Потврда на пројекте парцелације и
препарцелаци

Поднето
захтева

Остало
Нерешено

Решено

1129

1129

565

565

565

565

92

91

44

33

Уверења о времену изградње објеката

1

11

ГРУПА ЗА НОРМАТИВНО-УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ СТАМБЕНЕ ОБЛАСТИ И
ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА:
Решења и обавештења у поступку
техничког регулисања саобраћаја
и издавању сагласности на пројекат
привремене сигналзације

103
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Решења о ископавању и преносу
посмртних остатака умрлих лица
Решења из стамбене области

3

3

/

/

1

1

/

/

/

/

20

20

8

8

Решења из области грађевинарства

Закључак о одбацивању захтева,
обустави и ли прекиду поступка и сл. из
грађевинске области
Записник о усменој расправи
Обавештења, дописли и слично
Нацрт одлука

Израђени нацрти одлука, односно програма у 2018. години:
Одлука о пијацама („Службени лист града Чачка“ број 3/18);
Одлука о одржавању јавних зелених површина („Службени лист града Чачка“ број 3/18);
Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења („Службени
лист града Чачка“ број 11/18);
Одлука о обављању кмуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
(„Службени лист града Чачка“ број 14/18);
Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом („Службени
лист града Чачка“ број 14/18);
Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка
(„Службени лист града Чачка“ број 14/18);
Одлука о одржавању чистоће и комуналном реду („Службени лист града Чачка“ број
24/18);
Програм организовања такси превоза на територији града Чачка („Службени лист града
Чачка“ број 24/18);
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ГРУПА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

Редни
број

Врста предмета

Примљено
захтева

Решено

Нерешено

1

Прва фаза управног поступкаодлучивање о потреби
процене утицаја на ж.с.
Трећа фаза- Давање
сагласности на студију о
процени утицаја на ж.с.
Мишљење о приступању
стратешкој процени утицаја
на ж.с.
Услови за просторне планове
Сагласност на стратешку
процену
Захтев за издавање дозволе за
сакупљање и транспорт
неопасног отпада
Захтев за издавање
интегралне дозволе за
управљање отпадом
Захтев за изузеће од
прибављања дозволе за
управљање отпадом

48

46

2

3

2

1

7

7

8
2

8
2

-

2

2

-

-

-

-

4

4

Захтев за издавање дозволе за
сакупљање
Захтев за издавање дозволе за
складиштење и третман
неопасног отпада
Усвајање програма
коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту
животне средине
Усвајање Програма заштите
животне средине 2018.-2027.
Програм контроле квалитета
ваздуха на територији града
Чачка

2

2

-

3

3

-

2

3

4
5
6

7

8

9
10

11

12
13

Информатор о раду Градске управе за урбанизам града Чачка
Ажуриран 31.12.2018.г.

59

ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ:
Усвојени захтеви

Одбачени захтеви

Врста поступка
Локацијски услови
Измена локацијских услова

122
30

82
9+ (1 обустава захтева)

Локацијски услови на
основу усаглашеног
захтева
Решење о одобрењу
извођења радова
Измена решења о
одобрењу извођења
радова
Решење о одобрењу
извођења радова на основу
усаглашеног захтева
Грађевинске дозволе

54

12+(1 обустава захтева)

179

32+(1 обустава захтева)

1

0

24

3

85 (+1 обустава која се
води као усвојен захтев)

22

12

0

14

7

44
8

9
0

280
65

21+(1 обустава захтева)
1

48

2

Измена грађевинске
дозволе
Грађевинске дозволе на
основу усаглашеног
захтева
Употребне дозволе
Употребне дозволе на
основу усаглашеног
захтева
Пријава радова
Пријава завршетка израде
темеља
Пријава завршетка објекта
у конструктвином смислу

ГРУПА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ:
1.
Решења о озакоњењу
Одбијено и одбачено захтева за
2. озакоњење
3. Обустављено поступака за озакоњење
4.

Уверења у поступку озакоњења
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Приходи и расходи Градске управе за урбанизам града Чачка наведени су у Одлуци о буџету
града Чачка за 2017.г. („Службени лист града Чачка“ број 26/16)
Све послове у вези прихода и расхода ове Управе обавља Градска управа за финансије града
Чачка.
13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Послове који се односе на јавне набавке и поступак јавних набавки за потребе ове Управе, као
и свих других органа Града обавља Градска управа за опште и заједничке послове, која
израђује и објављује посебан Информатор о раду који се налази на сајту Града, мени УПРАВА,
а подмени Градска управа за опште и заједничке послове.
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Сагласно Одлуци о Градским управама, Градска управа за финансије града Чачка обавља
послове праћења, коришћења средстава за јавне и друштвене потребе Града, тј. послове у вези
са финансирањем из делокруга Града.
15. ПОДАЦИ О ИСПЛАТАМА ПЛАТА, ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА

Коефицијенат

Цена рада

Нето плата без минулог стажа

38,74

2,089.53

80.948,39

Самостални саветник

25,91

2.278,66

59.040,08

Саветник

21,55

2.278,66

49.105,12

Намештеник

10,54

2.506,53

26.418,82

Млађи саветник
Виши референт

19,95

2,278.66

45.459,82

10,85

2.506,53

27.195,85

10,85

2.506,53

27.195,85

Начелник Управе

Млађи референт
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Податке о непокретностима и покретним стварима у власништву или коришћењу органа Града
поседује Градска управа за финансије.
17.ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Сви органи Града поседују информације које су везане за обављање послова из њихове
надлежности. Послове у вези чувања носача информација, превасходно послове који се односе
на архиву органа Града и послове информатике и аналитике, обавља Градска управа за опште и
заједничке послове.
Носачи информација чувају се у архиви Града и у Међуопштинском историјском архиву у
Чачку.
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Носачи информација којима располаже Управа, насталих у њеном раду или у вези са њеним
радом, чувају се:
1. у АРХИВИ СА ПРЕДМЕТИМА: архивирање регистраторског материјала који је
настао у раду Управе обавља се у складу са Уредбом о категоријама регистраторског
материјала са роковима чувања («Службени гласник Републике Србије», број 44/99) и
Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник
Републике Србије», број 10/93, 14/93). Наведени материјал се чува у седишту зграде органа
Града управе уз примену одговарајућих мера заштите.
2. ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТА ове Управе чувају се код овлашћеног лица
Градске управе за финансије града Чачка, овлашћеног за вођење финансијских послова за
Управу,
3. Документација која се односи на досије запослених, о регистрацији органа и сл.,
чува Персонална служба Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка у згради
органа града.

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОРГАНИ РАДА ОМОГУЋАВАЈУ ПРИСТУП
Приступ свим информацијама омогућава се без ограничења, изузев у случајевима прописаним
законом (Закон о слободном приступу подацима од јавног значаја, Закон о заштити података о
личности и др.)

Информатор о раду Градске управе за урбанизам града Чачка
Ажуриран 31.12.2018.г.

62

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја у Градској управи за урбанизам града Чачка је Бранко Обрадовић, дипл. правник,
канцеларија број 15, 2. спрат зграде орган Града Чачка, е-mail:branko.obradovic@cacak.org.rs
Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја најчешће се подносе на типском обрасцu,
као и евентуалне жалбе Поверенику за информације од јавног значаја уколико се по захтеву
није поступило или је одбијен или одбачен.
Захтев се предаје на пријемном шалтеру, упућује поштом, путем е-mail и факсом.
Прописани обрасци за подношење захтева налазе се и на интернет адреси града Чачка,
cacak.org.rs, мени Е-УПРАВА, подмени Преузмите обрасце.

Информатор о раду Градске управе за урбанизам града Чачка
Ажуриран 31.12.2018.г.

