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Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву инвеститорa „СИГАС“ д.о.о. из Пожеге, Улица
Николе Пашића број 8, МБ: 20269979, ПИБ: 104956225, поднетог преко пуномоћника СЕРВО МИХАЉ
ИНЖЕЊЕРИНГ доо из Зрењанина, Улица Петра Драпшина број 15, МБ: 08181039, ПИБ: 08181039,
лице које је електронским потписом оверило захтев Чедомир Ивковић из Зрењанина, ЈМБГ:
2002949850056, на основу члана 53а став 1 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19,
37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) и Плана генералне регулације Пожеге («Службени лист Општине
Пожега» бр. 5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-испр.тех.грешке), издаје:

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице, класификациони
број 222100

на катастарским парцелама број 500 и 501/17 КО Пожега



1. Подаци о ГРАЂЕВИНСКОЈ / катастарској парцели :

Место : Пожега К.О. : Пожега

      

Потес: Кат. пар.: Лист неп.: Површина: Кат. култ. и класа: Врста земљишта :

Бана
Милутина број 500 Број 205 14 а 55 м²

1. земљиште под
објектом 655 м²

2. земљиште уз објекат
800 м²

ГРАДСКО
ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ

Место : Пожега К.О. : Пожега

      

Потес: Кат. пар.: Лист неп.: Површина: Кат. култ. и класа: Врста земљишта :

Лисиште број 501/17 Број 4 02 а 23 м²

1. земљиште под делом
објекта 7 м²

2. остало вешт. Створено
неплодно 216 м²

ГРАДСКО
ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ

 

 

 

 

 

Предметна катастарска парцела број 500 КО Пожега је у приватној сусвојини више физичких лица.

На предметној катастарској парцели број 500 КО Пожега изграђена је стамбена зграда за колективно
становање, за коју је издата грађевинска али није употребна дозвола.

На предметној катастарској парцели број 500 КО Пожега, нема евидентираних и уцртаних
подземних водова.

 

 

Предметна катастарска парцела број 501/17 КО Пожега је у државној својини РС, корисник Општина
Пожега.

На предметној катастарској парцели број 501/17 КО Пожега уцртан је подземни гасовод.

 

Наведени подаци су званични подаци Републичког геодетског завода, исказани у : Копији плана за
катастарске парцеле број 500 и 5017/17 обе у КО Пожега, издатој 09.03.2022. године од Службе за
катастар непокретности Пожега, под бројем 952-04-145-4626/2022 и Копије катастарског плана



2. НАМЕНА, правила уређења и грађења на основу планског документа :

водова, издатом од Одељења за катастар водова Ужице 09.03.2022. године под бројем 956-307-
5180/2022, као и подацима прибављеним преко е-управе.

 

За изградњу линијског инфраструктурног објекта, није потребно извршити формирање
грађевинске парцеле.

 

 

-           Катастарске парцеле број 500 и 501/17 КО Пожега, налазе се у подручју које је
обухваћено Планом генералне регулације Пожеге («Службени лист Општине Пожега» бр. 5/15,
7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-испр.тех.грешке).

-           Према намени простора дефинисаној у Плану генералне регулације Пожеге («Службени лист
Општине Пожега» бр. 5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-испр.тех.грешке), предметна катастарска
парцела број 500 КО Пожега опредељена је као урбанистичка подцелина Ц 4.1 Становање већих
густина 150-250 ст/ха са централним функцијама, док је катастарска парцела број 501/17 КО
Пожега опредељена као јавна приступна саобраћајница – Улица Николе Тесле.

 

 

2.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАНОВАЊЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА од 150 - 250 СТ/ХА

 

УРБАНИСТИЧКЕ (ПОД)ЦЕЛИНЕ

 

 

Ц3.7, Ц3.8, Ц4.1, Ц7.3, Ц26.3, Ц29.6 и Ц30.2

 

Претежна намена : становање већих густина од 150 - 250 ст/ха

Пратеће намене : пословање компатибилно основној намени становања, које не
угрожава животну средину (ближе одређено у правилима
уређења)

објекти јавних намена, верски и инфраструктурни објекти

Врста и намена објеката који се
могу градити :

породични стамбени објекти са максимално 4 стамбене јединице

породични стамбено-пословни или пословно-стамбени објекат

вишепородични стамбени, стамбено-пословни и пословно-
стамбени објекат (минимално 4 стамбене јединице)



пословни објекат (може се градити као јединствени објекат на
парцели или као засебан објекат на парцели са породичним
стамбеним објектом)

помоћни објекти у функцији објеката основне намене

објекти јавних намена

верски објекти

инфраструктурни објекти

Врста и намена објеката чија је
изградња

забрањена :

 

Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају
делатности које могу да угрозе околне објекте и животну средину
буком, вибрацијама, мирисима, гасовима, отпадним водама и
другим штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонском склопу не уклапају у окружење.

Тип изградње :

(објекти на парцели могу бити)

слободно-стојећи

двојни (објекти на суседним парцелама додирују једну заједничку
линију    границе парцеле)

у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије
грађевинске парцеле)

у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију
грађевинске парцеле)

 

Услови за
парцелацију,
препарцелацију и
формирање
грађевинске
парцеле :

Минимална
површина
парцеле :

за слободностојећи објекат:

породични стамбени објекат је 3.0 ара
породични стамбено-пословни и пословни
објекат је 3.0 ара
вишепородични стамбени, стамбено-пословни
и пословни објекат је 6.0 ара

за двојни:

породични стамбени и стамбено-пословни
објекат је 4.0 ара (2 x 2.0 ара)



за објекте у прекинутом низу:

породични стамбени и стамбено-пословни
објекат је 3.0 ара
вишепородични стамбени и стамбено-
пословни објекат је 5.0 ара

за објекте у непрекинутом низу:

породични стамбени и стамбено-пословни
објекат је 1.5 ара
вишепородични стамбени и стамбено-
пословни објекат је 5.0 ара

Минимална
ширина
фронта
парцеле :

за слободностојећи објекат:

породични стамбени објекат је 10.0м
породични стамбено-пословни и пословни
објекат је 15.0м
вишепородични стамбени, стамбено-пословни
и пословни објекат је 16.0м

за двојни:

породични стамбени и стамбено-пословни
објекат је 16.0м  (2 x 8.о м)

за објекте у прекинутом низу:

породични стамбени и стамбено-пословни
објекат је 8.0м
вишепородични стамбени и стамбено-
пословни објекат је 14.0м

за објекте у непрекинутом низу:

породични стамбени и стамбено-пословни
објекат је 5.0м
вишепородични стамбени и стамбено-
пословни објекат је 12.0м

Максимални индекс заузетости :

60%

На постојећим изграђеним грађeвинским парцелама чији је
индекс заузетости већи од дозвољеног могућа је реконструкција и
пренамене постојећих објеката.

Положај објекта

на парцели :

Новопланирани објекти се постављају у оквиру дефинисаних
грађевинских линија (графички прилог „КАРТА УРБАНИСТИЧКЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ“).



Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада)
новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

објекте у непрекинутом низу је 0м. Када се постављају на
бочној граници парцеле није дозвољено отварање прозора
на бочним фасадама.
Објекте у прекинутом низу (новопланирани објекти) и за
први и последњи у непрекинутом низу минимално
растојање је  3,5м уз  испуњен услов у погледу међусобне
удаљености објеката у односу на намену и висину.

-За слободностојеће објекте:

За објекте спратности до П+3 (четири надземне етаже) је
3,5м
За објекте спратности П+4 (пет надземних етажа) је 4м

Међусоба удаљеност нових и околних објеката, осим објеката у
низу је 5м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од
границе суседне парцеле.

За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4м не
могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

 

Спратност :

максимално По + П + 3 – четири надземне етаже,

осим у блоку оивиченом улицама Бана Милутина, Цара Душана и
дечијим вртићем, где је максимално По + П + 4 - пет надземних
етажа

висина назитка поткровне етаже износи максимално 1,6 м ,
рачунајући од коте пода поткровне етаже до висине кровног
венца.

дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, уколико
не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе

Услови за изградњу другог објекта
на парцели :

дозвољена је изградња другог објекта основне или пратеће
намене у оквиру  планираних урбанистичких параметара

Минимална удаљеност слободностојећег објеката на истој
парцели износи 1/2 висине вишег објекта. За објекте у дубини
парцеле обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини
минималне ширине 2,5 м.

Дозвољена је изградња једног помоћног објекта на парцели,
приземне спратности

Уређење зелене површине : минимално 20% површине грађевинске парцеле уредити зеленим
површинама .



Архитектонско обликовање и
материјализација:

Објекте градити од квалитетних, савремених материјала, са
циљем постизања већег разреда у смислу енергетске
ефикасности. У обликовном смислу објекте уклопити у постојећи
амбијент. Кровови обавезно коси , максималног нагиба до 45°.

 

Услови за постојеће објекте:

 

- Постојећи објекти могу се реконструисати, адаптирати и
санирати у постојећим габаритима.

- Постојећи објекти могу бити дограђени уз поштовање
планираних урбанистичких параметара.

- Постојеће објекте  који се налазе у појасу регулације планираних
саобраћајница уклонити приликом привођења земљишта
планираној намени

- Постојећи објекти који делом задиру у планирану грађевинску
линију, задржавају се уз услов  да се доградња врши у складу са
планираном грађевинском линијом.

- Уколико је постојећи објекат на мањој удаљености од границе
суседне парцеле, од планом прописане, није дозвољено отварање
отвора на фасади  изузев на помоћним просторијама са
парапетом минималне висине од 1,80м или фиксни ''стаклени
зидови'' ( стаклене призме) за нужно осветљење просторија.

 

Минимални степен комуналне
опремљености:

- обезбеђен излаз на јавни пут

- могућност прикључења на  електроенергетску и мрежу водовода
и канализације

- решено одлагање комуналног отпада

 

Остала правила:

 

- Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и
норматива за пројектовање ове врсте објеката и прописа за
стабилност објеката.

- На постојећим изграђеним парцелама, које су мање од
прописаних  дозвољена је реконструкција, доградња или замене
објеката до највећег дозвољеног степена заузетости. Могућа је
промена намене из стамбене у пословну.

 

2.2 Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре

 

РЕГУЛАЦИЈА

Приступне улице ( ПУ ) - саобраћајне траке 2 х 2,75 м + пешачке стазе 2 х 1,50 м, укупно 8,50 м,

У склопу секундарне уличне мреже ПГР - а овај попречни профил примењен као стандардни. Изузетно у
ситуацијама када то просторни услови дозвољавају (без потребе да се заузимају суседне парцеле) у садржају
попречног профила ових улица могу се формирати и простори за паркирање и улично зеленило. За



- Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива за пројектовање ове
врсте објеката и прописа за стабилност објеката.

Грађевинске и регулационе линије су дате у графичком прилогу бр. 1 и морају се поштовати
при пројектовању и изградњи објекта!

саобраћајнице преузете из постојеће планске документације ( стечена обавеза ) минимална ширина је 5.00
метара.

Планирана намена ових улица је изразито приступна, али се не искључује појава сабирне улоге на кратким
потезима. Ситуационо и нивелационо оне потврђују постојеће трасе и регулације се дају за потребна
проширења. На новопланираним деоницама у тежим топографским условима даје се могућност проширења
регулације као што је то приказано на графичком прилогу.

Коловозну конструкцију ових улица пројектовати као конструкцију савременог ( асфалтног ) типа, а на основу
података о карактеристикама терена, стању постојећег коловоза ( у колико постоји ) за лако саобраћајно
оптерећење. Оивичење радити од стандардних камених или бетонских ивичњака максимално прилагођених
прилазима околним локацијама. Одводњавање вршити преко сливника и система атмосферске канализације.

Конструкцију тротоара радити асфалтирањем или поплочавањем.

Регулација приступних улица приказана је на графичком прилогу.

 

2.3 Правила за изградњу мреже и објеката термотехничке инфраструктуре

 

Кућни гасни прикључак (КМРС)

 

Кућни гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који повезује уличну мрежу са унутрашњом
гасном инсталацијом.Кућни гасни прикључци изводе се на следећи начин:

траса гасовода се води најкраћим путем и мора остати трајно приступачна
цевовод мора бити безбедан од оштећења
цевовод полагати на дубину укопавања 0,6-1 м изузетно на минимум 0,5 м односно максимум
2 м
минимално растојање цевовода од других укопаних инсталација мора бити 0,2 м
положај и дубина укопавања кућног гасног прикључка мора бити геодетски снимљен.

Побројано се односи на начелна правила а услове и сагласност за прикључење на гасну мрежу
потребно је тражити од надлежног дистрибутера.

 

Услови прикључења на гасоводну инфраструктуру

Прикључке објеката на дистрибутивну гасоводну мрежу вршити преко кућних мернорегулационих
сетова (КМРС), а на основу техничких услова надлежног  предузећа.

Сви подаци дати овим решењем су оријентациони и служиће као основа за израду главних
пројеката гасних инсталација.

 

 

 

 

 



3. ПОДАЦИ О КЛАСИ И НАМЕНИ ОБЈЕКТА

Класа објеката : ЛОКАЛНИ НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ ЦЕВОВОДИ ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА (ВАН ЗГРАДА)

Категорија објеката : Г (инжењерски објекти)

Класификациона ознака : 222100

Процентуална заступљеност : 100,00 %

   

4. услови ИЗГРАДЊЕ објекта :

4.1 Подаци о планиранОм објектУ И ПЛАНИРАНИМ РАДОВИМА

Радови који се врше : Нова градња

Намена објекта : ЛОКАЛНИ НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ ЦЕВОВОДИ ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА (ВАН ЗГРАДА) 100,00 %

Тип објекта : Инфраструктурни објекат – прикључни гасовод и мерно
регулациона станица МРС G-10 (Qmax.=16 Sm3/h)

Локација :

Стамбена зграда (ИРА надоградња д.о.о. Пожега)

Бана Милутина бр. 10, Пожега (кат.парцела број 500 КО
Пожега)

кат парцела број 501/17 КО Пожега (Улица Николе Тесле)

Гасовод : Подземни

Материјализација гасовода : Полиетиленске цеви

Дужина трасе гасовода : 5,0  м

Друге карактеристике објекта :

Мерно регулациона станица МРС у комплету са затитним
ормарићем :

MRS G-10  компл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Друга инфраструктура : На псотојећу градску мрежу дистрибутивног гаса у месту
Пожега. Дистрибутер гаса а уједно и инвеститор градње је
„СИГас“ д.о.о. Пожега, Николе Пашића број 2

САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС :

Дистрибутер природног гаса "Сигас" д.о.о. Пожега, Николе
Пашића бр.2 из Пожеге жели да прошири своју мрежу
изградњом прикључног гасовода и мерно регулационе
станице МРС Г-10, Qмаџ.=16м3/х

 

НАЧИН И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
ПРИКЉУЧЕЊА :

Све радове извести према Правилнику о условима за
несметану и безбедну дистрибуцију природног

гаса гасоводима притиска до 16 бар "Службени гласник РС"
број 86/2015 од 14.10.2015. године.

ПОТРОШАЧИ ПРИРОДНОГ ГАСА

:

Природни гас као енергент ће се користити за грејање
новоизграђене стамбене зграде са адресом ул.Бана Милутина
бр.10, Пожега.

Потрошачи природног гаса су три циркулациона загрејача воде
(гасни котлови) од П=35кЊ сваки. Котлови су постављени у
делу објекта преко којег се излази на кров. Сваки котао је у
посебној просторији. Овим пројектом се не обрађује
унутрашња гасна инсталација – УГИ.

МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА
МРС Г-10, Qмаџ.=16м3/х :

МРС се поставља на зиду објекта тако да су отвори на објекту
ван зона опасности. Мерни део станице мора да обезбеди
прецизно мерење утрошених количина природног гаса у свим
режимима рада. Опрема која се уграђује мора бити
компатабилна са постојећом опремом на гасоводном
сиситему. У мерно-регулационој станици врши се
пречишћавање природног гаса, редукција притиска са
вредности која влада у градском дистрибутивном гасоводу
Пул. на вредност потребну за даљу дистрибуцију Пиз. као и
мерење протекле запремине гаса. Притисак гаса у уличној
гасној мрежи је Пул.=2.1бар а након редукције у МРС Г-10 је
Пиз.=25мбар.

У склопу МРС је кугласта гасна славина ДН20 за брзо
затварање дотока природног гаса а након МРСа се уграђује
кугласта гасна славина ДН32 (обрађена пројеклтом Унутрашње
гасне инсталације)

Наведена опрема се уграђује у метални заштитни ормарић,
димензија (650џ650џ300)мм који је обојен у жутом бојом.

Диспозиција мерно регулационе станице су дати на цртежу
ситуациони план.



4.2 урбанистички показатељи

Планирани индекс заузетости : -

4.3 УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ:

Није потребно формирати грађевинску парцелу.

 4.4 услови уређења парцеле

Све површине вратити у првобитно стање, које радове прима ЈП „Развојна агенција“ Пожега,
сходно техничким условима број 10-195/22 које је ово јавно предузеће издало 16.03.2022.
године.

 

   

5. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА :

Објекти који се уклањају са
грађевинске парцеле : Нема

Етапност градње : Није предвиђена

Обезбеђење суседних и
комуналних објеката и
земљишта :

Планираним радовима и коришћењем објекта, не сме се угрозити
функција и сигурност суседних и комуналних објеката и земљишта. У
том смислу, техничком документацијом предвидети потребне
заштитне мере. Приликом формирања градилишта и изградње
потребно је обезбедити све објекте на парцели као и суседне објекте
у погледу статичке стабилности.

Измештање, реконструкција или санација комуналних објеката чија
је сигурност и функционалност угрожена извођењем планираних
радова, или који својим положајем и функцијом угрожавају
предметни објекат, може се вршити само по посебном поступку, уз
сагласност и услове надлежног органа.

Заштита животне средине :

Планираним радовима и коришћењем објекта, не смеју се битно
погоршати постојећи природни услови у окружењу, битно умањити
осунчање суседних објеката и парцела, потпуно заклонити постојећи
видик корисницима суседних објеката, утицати на повећање нивоа
буке, вибрација, зрачења, загађености ваздуха и сл. изнад
дозвољене границе.

За предметну изградњу није потребно покретати поступак
доношења одлуке о потреби израде студије процене утицаја на
животну средину;



6. УСЛОВИ за УКРШТАЊЕ СА саобраћајнОМ и комуналнОМ инфраструктурОМ:

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
НА ГАСОВОДНУ МРЕЖУ  :

Сходно члану 11 Уредбе о локацијским условима («Сл.гл.РС» број
115/22), у поступку израде локацијских услова, надлежни орган не
прибавља услове за пројектовање и прикључење чије је издавање
у надлећности подносиоца захтева.

7. ОПШТИ УСЛОВИ – САГЛАСНОСТИ :

8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ – САГЛАСНОСТИ :

Инвеститор је дужан да о свом трошку, а под условима и уз сагласност јавних предузећа,
измести све комуналне објекте чија би безбедност и функционалност били угрожени
изградњом планираног објекта или би својим положајем угрозили безбедност будућег
објекта.
Обавеза је да се пројектованим променама у простору, односно будућом изградњом не
доведу у питање сигурност и стабилност суседних објеката и грађевинских парцела. У том
смислу, техничком документацијом предвидети потребне заштитне мере.

 

 

 

Приликом пројектовања поштовати све прописе и законе везане за заштиту животне средине,
заштиту од пожара, санитарну и хигијенску заштиту.

-           У поступку издавања локацијских услова, прибављени су услови јавних предузећа која
дефинишу укрштање и паралелно вођење са другим инфраструктурним објектима:

-           Технички услови издати 16.03.2022. године од ЈП „Развојна агенција Пожега“, под
бројем 10-195/22, а у вези са укрштањем са јавном саобраћајном инфраструктуром. Њима се,
између осталог, извођач радова обавезује да након завршетка радова све врати у првобитно
стање, које радове прима ЈП „Развојна агенција Пожега“.  

-           Услови за пројектовање, издати 23.03.2022. године од „Електродистрибуције Србије“
д.о.о., под бројем 8М.1.0.0-Д-09.20.-111294-22, којима се инвеститор између осталог
обавезује да се најкасније 8 дана пре почетка било каквих радова у близини
електроенергетских објеката, писмено обрати Служби за припрему и надзор одржавања
Електродистрибуције Србије д.о.о. Бепград, Огранак Електродистрибуција Ужице у коме ће
навести датум и време почетка радова, одговорно лице и контакт телефон;

-           Технички услови, издати 18.03.2022. године од ЈКП „НАШ ДОМ“ Пожега под бројем
1464/1 у којима је дефинисано да је пре почетка радова неопходан излазак на терен (име и
број телефона контакт особе наведени у техничким условима;

-           У поступку издавања локацијских услова, прибављени су услови Министарства унутрашњих
послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу и то:

-           Услови заштите од пожара, издати 14.03.2022. године под бројем 09.31 број 217-
4041/22

-           Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са
овереним ситуационим планом, издати 14.03.2022. године под бројем 09.31 број 217-
4043/22, којима се ОДОБРАВА безбедно постављање прикључног гасовода и мерно-



9. УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА :

10. РОК ВАЖНОСТИ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА :

11.  ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА :

12.  ДАЉЕ ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА :

регулационе станице ознаке „Г – 10“ (Q=16 m3/h) за потребе снабдевања природним гасом
потрошача у објекту стамбене зграде у ул.Бана Милутина бр.10 у Пожеги, на КП 501/17 KO
Пожега, према достављеном идејном решењу и ситуационом плану Р=1:50, P=1:75 и Р=1:250,
јер СУ ИСПУЊЕНИ услови предвиђени одредбама чл. 6. Закона о запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“ бр. 54/15), као и одредбама Правилника о
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16
бара („Службени лист РС“ број 86/2015), Правилника о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр.
65/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу
нисконапонских надземних водова („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/92) и посебно се наглашава:

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације који су предмет ових услова морају испуњавати
безбедносна растојања у односу на постојеће и планиране објекте приказане на овереном
ситуационом плану Р=1:50, P=1:75 и Р=1:250 из идејног решења, који је саставни део ових
услова;.

 

2. Оверени ситуациони план из ових услова мора бити саставни део локацијских услова;

 

 

 

-           Предметно насеље се налази у 8 (осмој) сеизмичкој зони и II климатској зони.

 

Локацијски услови важе 24 месеца од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе
издате у складу са тим условима, за катастарске парцеле за коју је поднет захтев.

 

 

 

Побројане у тачки 8.

 

 

-           Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на основу члана 145. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), предати искључиво у
електронској форми, а све у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Сл.гл.РС» број 68/2019) којим је ближе прописан поступак спровођења
обједињене процедуре. Сви поступци у оквиру Обједињене процедуре обављају се искључиво кроз
Централни информациони систем (ЦИС) који представља систем за електронско поступање у оквиру
обједињене процедуре и могуће му је приступити преко веб странице:



13. ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :

14. НАПОМЕНА:

h�ps://ceop.apr.gov.rs/eregistra�onportal/ као и h�p://gradjevinskedozvole.rs/. Обједињена процедура,
односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем
одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским
потписом.

-           Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова подноси се техничка
документација сачињена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта («Сл.гл.РС» број 73/19) и
документација у складу са Законом о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. Закон,
9/20 и 52/21).

 

 

 

-           На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу у року
од три дана од дана достављања локацијских услова.

 

 

 

-           Саставни део издатих локацијских услова је и:

-           Графички прилози бр. 1, 2 и 3;

-           Идејно решење урађено од стране „СЕРВО МИХАЉ - ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Зрењанин, Улица
Петра Драпшина број 15  - главни пројектант Данијел Булик, дипл.маш.инж. број лиценце 330 0270
03; број техничке документације 1-03/2022-0;

-           Технички услови издати 16.03.2022. године од ЈП „Развојна агенција Пожега“, под
бројем 10-195/22,

-           Услови за пројектовање, издати 23.03.2022. године од „Електродистрибуције Србије“
д.о.о., под бројем 8М.1.0.0-Д-09.20.-111294-22,

-           Технички услови, издати 18.03.2022. године од ЈКП „НАШ ДОМ“ Пожега под бројем
1464/1

-           Услови заштите од пожара, издати 14.03.2022. године под бројем 09.31 број 217-
4041/22

-           Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним
ситуационим планом, издати 14.03.2022. године под бројем 09.31 број 217-4043/22.

 

 

Обрађивач :

http://gradjevinskedozvole.rs/


Ивана Кораћ, маст.инж.арх.                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ,

                                                                                                                                Нада Красић, д.п.п.

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                                     



                                     



        
                                                                                              


