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yp6aHlr3aM o6aeJba nocJroBe xoju ce oAnoce Ha
npocropHo [naHuparLe, yp6ayzzanr, rpalenzHapcrBo, crau6ene r,r KoMyHanHe AeJrarHocrlr,
xI4BorHy cpeLkr:rty, cao6pahaj, r4MoBr.rHcKo-npaBHe rrocJroBe r4 o3aKorLen e o6jexara.
floc.rrosrl roju ce oAHoce Ha rrpocropHo [JraHr{pan e u yp6aulr3aM cy
rloc:roBl,I cnponolerca [ocryrrKa AoHorrrerba [pocropnor 14 yp6aHrzc'ruuxux rrJraHoBa,
,r3raBar+,a auQopuarlNja o loxaqujz, loraqzjcrzx ycJroBa, rorBpAa Ha npojerar
rapqenalluje I{ rperapqe:raquje, yBepema o BpeMeHy u3rpaArre rpalenuHcrux o6jerara,
lpv lpeMan e oAnyKa v Lpyrr4x nporurca r.r3 oBr4x o6racrra, rzn$opvraquja u uzreruraja, xao u
4pyu.{ rrocJroB[r [r3 oBt4x o6tacru.
floc;roru rojz ce oAHoce Ha rpafenuuapcrBo cy nocnoBu t4s11aBat,a
rpafeezHcKl4x II ynorpe6Hzx Ao3Bona, peIrrema o o4o6perry zsnolema pa4oBa Ha ocnoBy'
qJIaHa 145 3arona o flnaHzparry r4 r43rpanu,z, rolema je4raacreeHot penrcrpa lrHBecrrrropa,
r43[aBarr,a yBepeBa o LI3.4arI4M rpalenmncKl4M I4 ynorpe6HraM Ao3Bonaua, o4o6peria 3a
pacKonaBarre jaeuux floBplxrzHa, o4o6pema 3a rrocraBJrarre MarL[x MoHTaxHax o6jexara
rIpHBpeMeHot KapaxTepa, [pl4rlpeMarre oAnyKa, npyrr4x rrporrr4ca, zu$oprraaqzja LI
rasnerrraja r,r3 oBr,rx oSlacru, H rpytkr rrocJroBr,r rag oeeo6racru.
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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 накнадуконверзија, 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.
Послови озакоњења објеката су послови одлучивања по захтевима за
озакоњење објеката који су изграђени или реконструисани без грађевинске дозволе.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места,
који је донео начелник Управе уз сагласност Градског већа, утврђена je следећа:
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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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Унутрашња организација
Градске управе за урбанизам

У Градској управи за урбанизам је систематизовано 37 радних места, а
послове обавља 24 запослена на неодређено време и 1 запослени на одређено време
(уговор о делу) и 17 новозапослених на пословима озакоњења (по уговору о
привременим и повременим пословима, на основу закључка комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава).
Унутрашње организационе јединице у Градској управи за урбанизам
образоване су као одсеци, службе и групе.
Број извршилаца:
- Начелник
1. Одсек за урбанизам, саобраћај и животну средину
а) група за урбанистичко планирање
б) група за послове из области саобраћаја
в) група за заштиту животне средине
2. Одсек за спровођење обједињене процедуре
а) група за издавање локацијских услова
б) група за издавање грађевинске и употребне дозволе
3.Одсек за имовинско-правне послове
а) служба за имовинске послове
в) група за озакоњење
I Постојећи број запослених у Градској управи за урбанизам на дан 4.12.2018.
године је 24 запослених.
Радна места службеника и намештеника
Број извршилаца
Положај у првој групи
Положај у другој групи
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Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт

7
10
2
/
/
1
/
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Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

1

2

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

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;
- 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;
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- 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.

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:
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
Извештаји о јавном увиду..............................................................................................
16
Захтев за јавну набавку – за израду плана .....................................................................
5
Захтеви за услове и подлоге за потребе израде планских докумената.... ...............
122
Достава евиденције за исплату чл. Комисије за планове...........................................
28
Достављање материјала члановима за седнице Комисије за планове................... .... 28
Достављање података и подлога за израду плана................................................. .......
5
Извештаји о активностима за Министарство.......................................................... ....
2
Оглашавање.............................................................................................................. . ...
13
Снимање седница комисије за планове.................................................................. ....
28
Решења о приступању/неприступању стратешкој процени.................................. .....
7
Припремљени акти за Градско веће и Скупштину града............................................ 14
Захтеви за израду и измену планских докумената......................................... ............. 12
Издато урбанистичких извештаја, разних других аката, обавештења, налога и
сл......................................................................................................................... ........
680
У току 2018.г, у овој служби, обављени су и послови на спровођењу
поступка доношења следећих планова:
- План детаљне регулације „Спортски центар”,
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- 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“,
- 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 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

8

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).
- 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).

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
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Врста предмета

Поднето
захтева

Остало

Решено

Нерешен
о
ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ:
Информације о локацији
Одобрење за постављање мањих
монтажних објеката
Ситуационих планова за привремене
објекте
Потврда на пројекте парцелације и
препарцелаци

1129

1129

565

565

565

565

92

91

Уверења о времену изградње објеката

1

11
44

33

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

103

102

3

3

/

/

1

1

/

/

/

/

20

20

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

1

10

Нацрт одлука
8

8

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);

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

48

46

2

3

2

1

7

7

8
2

8
2

-

2

2

-

-

-

-

2

3

4
5
6

7

11

8

Захтев за изузеће од
прибављања дозволе за
управљање отпадом

4

4

9

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

-

10

11

12
13

У извештајном периоду, поред послова наведених у табели у оквиру Службе за
заштиту животне средине извршавани су и послови на изради:
- Програма заштите животне средине града Чачка за период од 2018-2027.године
- Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града
Чачка у 2018. години;
- учешће у вршењу надзора над реализацијом активности по пројектима који су
одобрени на основу Програма коришћења Буџетског фонда заштите животне средине
за 2018.годину;
- извештаја о надзору над спровођењем Програма о заштити споменика природе
„Гојковића липа“ за 2018.годину;
- Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2018.годину;
- Програма контроле квалитета земљишта на територији града Чачка за 2018. годину;
- кварталних извештаја о контроли квалитета површинских вода, ваздуха, алергеног
полена и земљишта за Агенцију за заштиту животне средине РС;
- достављање регистра издатих дозвола за управљање неопасним отпадом Агенцији за
заштиту животне средине;
- Локалног регистра извора загађења за Град Чачак за 2018;
- услова за заштиту животне средине за израду 10 урбанистичких планова;
- извештаја о надзору над спровођењем Програма заштите споменика природе «Стабла
Чачка» ;
ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ:
Усвојени захтеви

Одбачени захтеви

Врста поступка
Локацијски услови
Измена локацијских услова

122
30

82
9+ (1 обустава захтева)

12
Локацијски услови на основу
усаглашеног захтева

54

12+(1 обустава захтева)

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

179

32+(1 обустава захтева)

1

0

24

3

85 (+1 обустава која се води

22

као усвојен захтев)
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

12
14

0
7

44
8

9
0

280
65

21+(1 обустава захтева)
1

48

2

На интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре,www.mgsi.gov.rs налазе се саопштења о шестомесечном праћењу
градова и општина у ефикасности на издавању локацијских услова, грађевинске
дозволе и употребне дозволе.
Топ пет градова по проценту решених и позитивно решених пријава
За период од 01. јануара 2016. до 01. октобра 2018. године.
Ранг Градови Поднете пријаве Проценат решених пријава
Проценат
позитивно решених пријава
Просечни проценат успешности
1
Сомбор
940 96.40%
92.90%
94.70%
2
Суботица 1671 94.80%
94.10%
94.50%
3
Чачак
868 96.60%
91.50%
94.10%
4
Сремска Митровица 1192 91.20%
95.60%
93.40%
5
Шабац
1782 96.10%
89.60%
92.90%

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

Уверења у поступку озакоњења

СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1119
2
/
40

Р.
бр.

Врста предмета

13
Стари
предм.

Нови
предм.

Укупно
у раду

Решено

Остало
нерешено

3.
4.
5.

Експропријација
Административни пренос права
коришћeња
Деекспропријација - деизузимање
Изузимање грађевинског земљишта
Право прече куповине

6.

Koнверзија земљишта

6

6

12

8

4

7.
8.

Земљиште за редовну употребу објекта
Враћање градског грађевинског
земљишта
Враћање пољопривредног земљишта
Расправљање самовласних заузећа
Поништај решења о додели град. грађ.
земљишта

9

9

18

2

16

3
2

0
1

3
3

0
1

3
2

12.
13.

Откуп станова
Споразум о накнади

3

2
23

5
23

1
23

4
0

14.

Закуп - огласи

7

0

0

0

7

15.

Остало

25

28

53

38

15

21

36

57

31

26

1.
2.

9.
10.
11.

18
1

18
5

36
6

16
3

20
3

4
1
0

1
0
4

5
1
4

0
0
3

5
1

16.

Прибављање и отуђење

17.

Попис имовине стечајних
дужника
за
потребе
Дирекције за имовину РС

18.

Службеност

0

2

2

2

0

19.

Сагласност

0

2

2

2

0

20.

Уговори

0

11

11

11

0

163

173

336

177

158

УКУПНО

25

63

88

36

52

У овом извештајном периоду повећан је обим посла и због примене Закона о
јавној својини и евиденцији непокретности у својини града.
Почетком 2018. године овој Управи обезбеђен је софтверски програм ради
једноставнијег евидентирања и праћења стања градске имовине. У њега су унети
постојећи подаци, прикупљени подаци о објектима за које претходно није постојала
евиденција као и измене настале током времена.
Тренутна ситуација која се тиче имовине којом располаже Град Чачак
приказана је у табели у прилогу.
Напомињемо да предмети који су у табели означени као необрађени, још увек
не испуњавају услове за евиденију јер је неопходно да прођу кроз поступке пред судом
или поступак озакоњења.
Приложена табела не садржи ни податке о посебним деловима објекта
(становима и пословним просторима) који још увек нису уписани у катастар
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непокретности. За упис ове врсте непокретности ова Управа је издвојила средства за
финансирање вештака грађевинске струке на основу чијег налаза и на основу основа
стицања истих ће се извршити упис јавне својине града Чачка. Број посебних делова
који нису уписани, а за које ова Управа има сазнања да постоје је 45, од којих је за 15
отпочет поступак претраге документације као и сачињавање налаза и мишљења
судског вештака.

Р.Б.

ВРСТА ОБЈЕКТА

1

ГАРАЖЕ
ЗГРАДЕ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ

2

УКУПАН
БРОЈ
ОБЈЕКАТА
7

П
1

6

2

1

1

ОБРАЂЕНО

3

ЗГРАДЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОЗНАТА
НАМЕНА

139

48

4

ЗГРАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ

1

1

ВП

3

5

ЗГРАДЕ ЗДРАВСТВА

11

8

6

ЗГРАДЕ КУЛТУРЕ
ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА
ЗГРАДЕ ОСТАЛИХ
ИНДУСТРИЈСКИХ ДЕЛАТНОСТИ
ЗГРАДЕ СРЕДЊЕГ
ОБРАЗОВАЊА
ЗГРАДЕ У ФУНКЦИЈИ ОСТАЛОГ
ОБРАЗОВАЊА
ЗГРАДЕ УГОСТИТЕЉСТВА
ЗГРАДЕ ЈАВНОГ СКЛОНИШТА
ЗГРАДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ЛОКАЛНИ ПУТ
МОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ
ОБЈЕКАТ ВОДОПРИВРЕДЕ
ОБЈЕКАТ ЗА СПОРТ И ФИЗЧКУ
КУЛТУРУ
ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ
ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ
ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ
ЗГРАДЕ

8

5

83

66

10

5

2

1

9

4

2

2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

О

НЕОБРАЂЕНО

88

1 ОТУЂЕНА
(К.П.БР.740/17
ГОРЊА
ТРЕПЧА)

2
3
7
2
4

2
2

1

25

24

48
4
3884
40

37
4
3884
30

11

2

1

1

280
55

175
28

26
2

213

99

6

НАПОМЕНА

1

1

1
1
1

4

6

4

75
25
108

15

22
23

24
25
26

ПОСЛОВНА ЗГРАДА ЗА КОЈУ
НИЈЕ УТВРЂЕНА ДЕЛАТНОСТ
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ЗДРАВСТВА
РЕГИОНАЛНИ ПУТ
СТАДИОН
СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА
КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

167

76

11

1

79

39

18

10

6

5

5

4

3
1

1

97

19

3

27

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНА
ЗГРАДА

49

7

28

СТАН

136

98

29
30
31

ТРАФО СТАНИЦА
УЛИЦЕ

10
681
6010

5
419
5068

П - ПОТВРЂЕНА СВОЈИНА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1

1

77
41

1

36

1 ОТУЂЕН
(К.П.БР. 2126
ЧАЧАК)
1 ОТУЂЕН
(К.П.БР.
1379/1
ЧАЧАК)

5
262
351

ВП - ПОСТУПАК СЕ ЈОС УВЕК
ВОДИ

28

560

3

О -ОДБИЈЕН ЗАХТЕВ ЗА
ПОТВРЂИВАЊЕ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

-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).
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IlpouncaHN o6pacqu 3a rroAHorrrelbe 3axreBa Hana3e ce lr-Ha rzHTepHer alpecr rpa,qa r{auxa,
cacak.org.rs, MeHr E-yIIPABA, uo4uenz Ilpeysuure o6pacqe
Pa4no BpeMe fpa4cxe ynpaBe je oa 07:00-15:00 qacoea. IloAuecuu ce npe4ajy rpeKo
rrranrepa fpa4cne yrpaBe cBaKrrM paAHr4M AaHoM y BpeMeHy oa 07:00-15:00 uacoea, a
noHe.{eJ6KoM, cpeAoM }r nerKoM rrranrepv paAe npoAyxeHo oa 07:00-17:00 qacoea
A4peca 3a.qocraBJbame 3axreBa3atpucryu ran@opuaqujanaa o4 jannor zuatajaje: Xynaua
Crpaqunnupa 6poj 2, npero rrr4capHrrrle fpa4a (saje4nuuxa 3a cBe opraHe fpa4a), rlyreM
$arca 0321309-044 u ua e-mail a4peca: vesna.vulovic@cacak.org.rs.
Jluue ouaruheuo 3a nocrynarbe rro 3axreBr4Ma sa c:ro6o4au rrpt4cryn Izn(poprr,raqujaua o4
januor zuauaja y lpa4cxoj yrrpaBrz zayp6auuzaM rpara r{a.rxa je Epauro O6pa4onvh, AI{rIrI.
npaBHr.rK, e-mail branko.obradovic @cacak. org.rs
Osrarxheno naqe:
1) upunaa 3axreBe, o6aseurasa rpaxvoua o rroceAoBarr,y Nu$oplaaqujau o6es6elyje yer,Ia y
AoKyMeHT xojz ca4pxrr rpaxeHy uuQopivraqujy, o4uocHo AocraBJba zn(fopuaqujy ua
o4roeapajyhu uauuu, oa6uja 3axreB perflerbeM, npyxa rpaxlroqr.rMa HeolxoAuy uouoh sa
:

ocrBaplrBarLe rblrxoBr4x flpaBa

yrnplenux oBrrx 3aKoHoM;

2) upey:uua Mepe sa yuanpelerbe npaxce rrocryrraEa ca Hocar{uua zurpopnaqNja, npaKce
oApx(aBarra Hocaqa uu$opnraquja, rao r4 rrpaKce rLtlxoBor rryBana ra o6e:6e!erra.
y 2018. roAr.{H}r uajeNure uuSoprraaquja zarpaxeuo je y Be3rr papla Ha uoje4raulnr ynpaBHr.rM
rrpeAMerr4M a uz o6 tacru rpa! enuHapcrBa r.{ o 3aKorberra o 6j erara.

jannocr pa4a fpa4cxe yrpaBe zayp6auusaM oAroBopaH je nauemrNx Becna.{nrurpuh.
Pa4 oprana rpaAa vyilpaBaje gocrynanjannocru, rpe cBera ryreM o6jaersznarLa AoHerLIx
anata y rnacr4ny "C:ryx6enr4 rrr4cr rpatra r{auKa", oApxaBarba rouSepeuqzja 3a rxraMny r{
AaBarr'a caolrrrrerra, rpaBoM rpalana 4a ocrnapyjy yBr{.4 y 3arrrrcHr4Ke [r aKTe opraHa rcojz ce
ne o6janryjy, jasuuM pacnpaBaMa o npe.qno3r4Ma anuta y cryuajeBaMa nporucaur4M
3aKoHoM, Craryrolr v oAnyKaMa opraHa, o6jan:runarrelr rroAaraKa Ha vHTepHer
rrpe3eHrauujvfpaga, Kao r nyreM TB npenoca ceAHlrqa CryuurrzHe rpana.
JaeHocr pa4a ce Moxe orpaHr.rqxrv ,t r4cnlbyqarrr caMo y cnyuajenuua npe4nufeHzM
3aKoHoM n Craryrona rpaAa
3a

ABE
.rrpaBHnK

