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Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту
животне средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву   инвеститорa Чеда
Брацановића  из Пожеге, Висибаба  бб, ЈМБГ: 2210952194994, поднетог  преко
пуномоћника  Ацо Боровић ПР Биро за пројектовање и консалтинг Агенција АН Боровић
Ивањица  из Ивањице, ул. Милојице Николића, број 87, ПИБ: 108607479, матични број
правног лица: 63570745 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон,9/20 и 52/21  ), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гл.РС» број
68/19) и Просторног плана општине Пожега ( Службени лист општине Пожега број 8/13 ),
издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

о немогућности за изградњу стамбеног објекта на катастарској парцели број 
1492/3  КО Висибаба

 



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

Подаци о катастарској парцели/локацији

На основу електронски прибављених података из базе катастра непокретности
 Републичког геодетског завода, канцеларије за ИТ и е Управу Владе Републике Србије,
за катастарску парцелу број 1492/3  КО Висибаба:

 - Катастарска парцела број 1492/3 КО Висибаба, површине 1192 м² је,према врсти
земљишта, земљиште у грађевинском подручју, а према начину коришћења,воћњак
3.класе у површини од 1192 м².

-  Имаоци права на парцели су: Чедо Брацановић,приватна својина , удео ½ и Милка
Ристић, приватна својина, удео ½.

 

Подаци о класи и намени објекта

Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр.22/15),
планирани објекат припада класи Стамбене зграде са једним станом – Издвојене
куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле,
викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће, до 400м2 и П+1+Пк (ПС),
категорије А (незахтевни објекти), класификациони број 111011.

 

 

3.1       Подаци о целини, односно зони и намени

 

- Предметна катастарска парцела број 1492/3 КО Висибаба, се налази у подручју
обухваћеним Просторним планом општине Пожега ( Службени лист општине Пожега
број 8/13 ).

- На основу Шеме уређења насеља Висибаба ( број листа 20 ) Просторног плана
општине Пожега, јужни део кат. парцеле бр.1492/3 КО Висибаба, припада планираном 
руралном становању док северни део парцеле припада пољопривредном
земљишту ( приказано на графичком прилогу ).

За парцеле које се налазе на граници или са друге стране одређених граница
(грађевинског подручја, зоне, одређене намене и сл,) служба надлежна за издавање
Локацијске дозволе, дозволу издаје на основу правила овог плана за доминанатну
намену у окружењу предметне парцеле.

Доминантна намена грађевинског земљишта, које није јавно, је становање или туризам
или производња-пословање, док се поједине парцеле могу наменити компатибилним
наменама.

Компатибилне намене су: становање, делатности, пословање, трговина, угоститељство,
занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања
или снабдевања горивом, паркинзи и гараже, уређене зелене површине, сви објекти
јавних служби и верски објекти.



Објекат не испуњава услове за добијање локацијске дозволе уколико је изграђен на
постојећој јавној површини или у зони забрањене градње.

Објекат може добити локацијску дозволу на површинама друге претежне намене, под
условима прописаним законом и овим планом.

За помоћне објекте може се потврдити пријава радова у складу са наменом постојећих
објеката на грађевинској парцели, а за помоћне објекте за пољопривреду на постојећем
пољопривредном земљишту.

 

- Минимално опремање грађевинске парцеле, подразумева обезбеђење следећих
инфраструктурних објеката: приступни пут, водоснабдевање, канализацију ( фекална ),
односно водонепропусну септичку јаму, приључак на електроенергетску и
телекомуникациону мрежу, уређење манипулативног простора, паркинга и посебне
просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада.

Формирање грађевинске парцеле:

Грађевинска парцела је део грађевинског земљишта, са приступом јавној
саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним
парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима.
Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној
површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и
преломним тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима.
Грађевинска парцела треба да има приближно облик правугаоника или трапеза и
бочним странама постављена управно на осовину јавне саобраћајнице.
Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у
складу са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима.
Грађевинске парцеле се формирају уз поштовање имовинско-правних односа и
постојећих међних линија.

- На основу пројекта препарцелације на већем броју катастарских парцела може се
образовати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним
у планском документу.

- На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела,
на начин и под условима утврђеним у планском документу, на основу пројекта
парцелације.

Спајање две или више постојећих парцела ради формирања једне парцеле се врши под
следећим условима:

- спајање се врши у оквиру граница целих парцела

- спајањем парцела важећа правила грађења за планирану намену и тип блока се не
могу мењати, а капацитет се одређује према новој површини. Због боље организације и
искоришћености простора он може бити већи од збира појединачних капацитета
спојених парцела

- спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле
треба да буде у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у
складу са условима заштите.



Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле

(Члан 69. Закона о планирању и изградњи).

За грађење, односно постављање електроенергетских и телекомуникационих објеката
или уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине
предвиђене планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту,
односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије.

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

- Пољопривредно земљиште се састоји од површина намењених пољопривредној
производњи: оранице, баште, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, плантаже,
расадници, стакленици и пластеници, рибњаци, вишегодишњи засади и сл.

На пољопривредном земљишту је могућа изградња само под одређеним условима:

- На пољопривредном земљишту на коме је завршена комасација не може се вршити
изградња објеката и подизање вишегодишњих засада и усева на комасационом
подручју (чл. 36 Закона о пољопривредном земљишту - „Сл.гл. РС број 62/06, 65/08 и
41/09);

- За изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и
пласмана пољопривредних производа: магацини репроматеријала (семе, вештачка
ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за
производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за
производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну
прераду пољопривредних производа и објекти намењени за интензиван узгој стоке и
перади (фарме, кланице и сл.) дозвољена је изградња без промене намене
пољопривредног земљишта у складу са чл.26 Закона о пољопривредном земљишту
(„Сл.гл. РС број 62/06, 65/08 и 41/09).

- Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње, изван грађевинског
подручја, могу се градити само за властите потребе у функцији обављања
пољопривредне делатности;

 - Дозвољена је изградња или реконструкција породичног стамбеног објекта
пољопривредног домаћинства или у случају природног раздвајања пољопривредног
домаћинства највише до 200 m² стамбеног простора.

Објекти и комплекси примарне пољопривредне производње

- У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе  основну
намену, односно пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као
допунске основној намени простора – пољопривреди.

Величина грађевинске парцеле:

§ породичног становања 
- слободностојећи објекат ..................300,0 m2 
- двојни објекат ................................... 500,0 m2 (2х250) 
- објекат у прекинутом низу ...............250,0 m2 
- објекат у непрекинутом низу.... 250,0 m2 (само у централној зони насеља) 
§ руралног становања (са економским двориштем) 
- за све врсте изградње .......................800,0 m.

Ширина фронта грађевинске парцеле



За објекте породичног становања: 
- минимално слободностојећи објекат..............................12,0m 
- минимално објекат у прекинутом низу............................10,0m 
- минимално објекат у непрекинутом низу..........................8,0m 
За објекте руралног становања (са економским двориштем): 
- минимално слободностојећи објекат..............................20,0m

- За изградњу новог стамбеног објекта на неизграђеној парцели, одређује се
грађевинска линија као преовлађујућа постојећа грађевинска линија суседних
објеката, али не мање од 3,0м ( осим у случају да су претежно грађевинска и
регулациона линија идентичне).

- На изграђеној парцели, за доградњу постојећег објекта или изградњу другог објекта,
задржава се постојећа грађевинска линија.

- За изградњу новог објекта на неизграђеној парцели одређује се грађевинска линија
као преовлађујућа постојећа грађевинска линија суседних објеката, али не мање од
3,0m (осим у случају да су претежно регулациона и грађевинска линија идентичне). На
неизграђеним просторима, мин. одстојање грађевинске линије од постојеће
регулационе линије је 5,0м, осим у случају када то услови терена или локације не
дозвољавају, када може бити мање, али не мање од 3,0м.

Прикључење на јавни пут – Катастарска парцела број 1492/3 КО Висибаба има
директан приступ општинском путу II реда.

Уз државни или општински пут, граница заштитног појаса представља грађевинску
линију.

Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну, чија
ширина зависи од категорије пута а за путеве општинског ранга износи 5м.

Постојећи објекти .

За постојеће (изграђене) објекте који не испуњавају друге услове овог Плана, односно
са површинама мањим од прописаних (удаљења од граница парцеле, удаљења од
суседних објеката и др.) задржава се индекс заузетости, док се индекс искоришћености
може повећати до максималне дозвољене спратности објекта, а могуће су и
реконструкција, санација и адаптација објекта.

За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и растојања од граница парцеле мања
од вредности утврђених овим правилима за све типологије, у случају реконструкције, на
странама ка суседу није дозвољено постављати отворе стамбених просторија.

- У случају замене објекта новим, поштовати све параметре и условљености
дефинисане овим Планом за новоизграђене објекте, осим за парцели чија је површина
мања од најмање утврђене или је ширина фронта мања од прописане, може се
дозволити изградња објекта са параметрима (индекс изграђености и заузетости) за 30%
умањеним од предвиђених за одређену намену.

Максимални индекс заузетости за породично становање је 40% рурално становање је
30%, а са економским објектима до 60%.

Највећа дозвољена спратност:

- породичног стамбеног објекта је, П+1+Пк,



- за економске и помоћне објекте је П+0 ( приземље ); Максимална висина надзитка за
етаже у поткровљу, износи 1.6 м.

Не дозвољава се изградња две етаже поткровља.

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.

Висина објекта је:

- на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са
косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом);

- на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до
коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00 m - растојање од нулте
коте до коте слемена, односно венца;

- на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до
коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,00 m – растојање од коте нивелете
јавног пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,00 m;

- на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте
јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца);

- на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта утврђује
се применом одговарајућих тачака овог члана.

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута:

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете
јавног или приступног пута;

- кота приземља може бити највише 1,20 m виша од нулте коте;

- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од
коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20 m нижа од коте
нивелете јавног пута;

- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота
приземља може бити максимално 0,20 m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20
m савладава се унутар објекта).

Економски објекти су:

- сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за
стоку, ђубришне јаме - ђубришта, и др;

- уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за
сопствену употребу и др;

- пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране и
објекти намењени исхрани стоке и др.

Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,00 m.

Ђубриште и WC могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог
извора воде најмање 20,00 m, и то само на нижој коти.



Помоћни објекти

- уколико при изградњи објекта, парцела није искоришћена до максималног степена
изграђености односно степена заузетости, може се градити и други објекат до потпуног
искоришћења парцеле у границама дозвољених индекса.

- помоћни објекти могу се градити на парцели уз услов да њихови габарити улазе у
обрачун индекса изграђености и заузетости и у складу са прописаним одстојањима.

Помоћни објекти могу бити спратности П+0, у дворишном простору иза главног објекта и
на удаљености од минимално 1,5 m од међе.

Међусобна удаљеност стамбених објеката

Међусобна удаљеност објеката према типу изградње износи:

- минимална удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од суседног објекта је пола
висине вишег објекта, уз услов да вишеспратни слободностојећи објекат не може
заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног
осунчања.

- минимална удаљеност за објекте породичног становања је 4,0 m,

- постојећи објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0 m не могу на тој
страни имати отворе стамбених просторија ( у случају реконструкције).

Међусобна удаљеност стамбеног и економског објекта

Одстојање сточне стаје од стамбеног објекта минимално је 15,0 m;
Одстојање ђубришта и осочне јаме од стамбеног објекта је минимално 20,0 m;
Одстојање ђубришта, осочне јаме и WC-a од бунара је минимално 20,0 m, с

тим да бунар буде на вишој коти.

Међусобна растојања економских објекта зависе од организације економског дворишта,
с тим да се "прљави" објекти могу постављати само низ ветар у односу на "чисте"
објекте и да "чисти" објекти (стамбени) морају да буду на вишој коти од економског
објекта без обзира на положај јавног пута.

Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових
економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,00 m.

Међусобна удаљеност производног објекта, у производном комплексу, од
суседног објекта друге намене

Производни објекат, у производном комплексу, од суседног објекта друге намене мора
се одвојити са минималним зеленим заштитним појасом од 10m, по ободу властите
парцеле уз минималну  удаљеност од суседног објекта од 15 m.

 

Нови објекат се може градити на растојању мањем од дозвољеног уз претходно
прибављену сагласност власника односно корисника суседне парцеле. У том
случају, на калканском зиду новог објекта забрањени су било какви наспрамни
отвори.

 



На калканском зиду новог објекта у низу односно новог једнострано узиданог објекта
према суседном постојећем објекту на граници прцеле, а који има изграђен светларник,
обавезна је изградња светларника исте величине и симетричног постојећем
светларнику. У светларнику објеката у низу или двојних објеката дозвољени су
наспрамни отвори помоћних просторија и степеништа.

Растојање од границе парцеле

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и линије

суседне грађевинске парцеле је за:

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,5 m

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,5 m

- двојне објекте на бочном делу дворишта 4,0 m

- пословне објекте на бочном делу дворишта 5,0 m.

- производне објекте на бочном делу дворишта 10,0 m.

На властитој парцели мора се обезбедити минимум 5,0м заштитног зеленог појаса по
ободу парцеле.

У случајевима кад се на суседној парцели налази већ изграђени стамбени објекат тада
се обавезно задржава одстојање од 15,0m од међе и 10,0 m зеленог заштитног појаса.

У случајевима где је урбанистичким планом простор одређен као радна зона тим
планом се утврђују и прописују потребна одстојања

- Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.

- Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 1,40 m која се може постављати на подзид чију
висину одређује надлежни општински орган.

- Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда,
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

- Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m уз сагласност
суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

- Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади
у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40
m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду
на земљишту власника ограде.

- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

-Парцела у сеоском насељу може се преграђивати у функционалне целине (стамбени
део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да висина
унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

- Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске
парцеле, изван површине јавног пута у односу:  једно паркинг место (пм)/једна стамбена
јединица, код породичног становања.



- Капацитете и положај објеката на самој локацији дефинисати у складу са
потенцијалима и ограничењима локације, имајући у виду педолошки састав,
инжењерско-геолошке карактеристике и геоморфолошке карактеристике терена,
сеизмичност и степен ерозије на локацији, нагибе и слично.

УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И

ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

o Излаз на јавну саобраћајницу

Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са
јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне ширине, за:

 стамбени објекат ........ .......................... ............................ 3,5 m

(ако је тај приступни пут дужи од 30m мора имати ширину за двосмерни саобраћај и

окретницу за меродавно возило ( минимум за путничко возило или пожељно камион )

 објекат мешовите намене ..................... ............................ 6,0 m

 производно-пословни објекат..............................................6,5 m

 производно-пословни комплекс...........................................6,5 m

(ако приступни пут не повезује две постојеће јавне саобраћајнице и ако је дужи од

40m мора имати окретницу за меродавно доставно возило)

Ако се приступни пут користи за повезивање две или више грађевинских парцела са

јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

Приступни пут ако не повезује две постојеће јавне саобраћајнице и ако је дужи од

30,0m(40,0m) мора имати окретницу за меродавно доставно возило.

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ СЕПТИЧКИХ ЈАМА

•  У насељима у којима не постоји канализација, отпадне воде насеља се евакуишу у
септичке јаме. Полазиште за њихово грађење је следеће:

(а) Септичке јаме су водонепропусни објекти који служе само за привремено одлагање
отпадних вода, јер се оне морају редовно празнити црпљењем њиховог садржаја и
његовим одношењем на одговарајућу локацију (у ППОВ након његове реализације).
Септичке јаме се третирају само као прелазно решење за локалну санитацију на нивоу
домаћинства или комплекса, до изградње канализационе мреже насеља.

(б) Септичке јаме поставити: мин. 2m од ограде комплекса; мин. 5m од објекта; мин.
10m од регулационе линије; и мин. 20m од бунара.

(в) Забрањено је да се садржај септичких јама празни испуштањем у окружење (у
водотоке и подземље). Стриктно је забрањено увођење отпадних вода у бунаре који су
напуштени након увођења водовода у насеља.



(г) У септичким јамама се обавља процес анаеробног разлагања органских чврстих
материја. Ове материје се распадају на дну танка стварајући гасове који се пењу на
површину и носе собом фину суспензију која једним делом поново пада на дно јаме, а
другим делом одлази из јаме заједно са исталоженом каналском водом. За уклањање и
овог материјала препоручују се септичке јаме са две па и три коморе.

(д) Дубина септичке јаме треба да буде у границама 1,25÷2,0 m. а однос ширине према
дужини да се креће од 1:2 до 1:4. За мање септичке јаме препоручује се септичка јама
са 2 коморе с тим да прва комора износи 2/3 укупне запремине. Вeће септичке јаме се
могу градити са више комора (3÷4), од којих прва захвата око ½  укупне запремине.
Минимална запремина прве коморе треба да буде не мања од  2 m3.

(ђ) Септичке јаме треба да одговарају следећим условима:

○ Улив и излив, у септичкој јами ширине до 1,25 m, могу се изграђивати са цевима или у
виду вертикалних преграда. Код улива и излива са фазонским комадом у виду Т-рачве,
треба доњи дeo рачвe да буде уроњен испод површине течности око 45 cm, а горњи део
дa око 20 cm надвисује горњу површину масне коре.

○  Кота дна уливне цеви не сме бити испод нивоа течности у јами нити више од 5 cm
изнад нивоа. ○  Брзина дотока испред јаме не сме бити већа од 1,0 m/s. ○  За јаме
ширине веће од 1,25 m улив и излив може бити уређен са два или више фазонских
комада у виду Т-рачви које морају бити одозго приступачне.

○  Септичке јаме које се налазе у близини објекта морају по правилу бити покривене
бетонском плочом, док се оне које су удаљене од објекта могу изводити са лакшом
покривком, али морају да буду ограђене да буду безбедне и за мање животиње. ○
Покривене септичке јаме треба да имају вентилацију за одвођење гасова, који могу бити
експлозивни и опасни по окружење.

 ○  Пражњење септичких јама се обавља по потреби, али се не сме дозволити
препуњавање и изливање у окружења. Код насеља која имају водовод, а не и
канализацију, општина може донети одлуку да се пражњење септичких јама обавља по
аутоматизму, без позива власника, посебно у случајевима уколико домаћинства не
поштују дисциплину уредног пражњења. При томе увек треба остављати мање
количине садржине у циљу бржег сазревања новог наталоженог муља (маx. 20%).
Материјал извађен из јаме мањих постројења одвози се цистернама до ППОВ (када
буде изграђено), односно, на лагуне или поља за сушење муља. ○ Количина воде коју
треба узети у обзир при одређивању капацитета септичких јама прорачунава се с
обзиром на број становника или број и врсту санитарних уређаја односно изливних
места. Минимална количина воде за појединa домаћинства која имају водовод, а нису
прикључени на канализацију за отпадне воде треба да износи 150 L/становнику на
дан.  

(е) Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом
извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 0,6 m, a
максимална 3 m). Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести
падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој линији без
хоризонталних и вертикалних ломова.

(ж) Ревизиона окна морају се још изградити на местима:

○  где се спајају главни хоризонтални одводници са вертикалним; - ако је вертикални
одводник од тога места удаљен више од 1 m; на местима где су каскаде; на местима где
се мења правац одводника који спроводи фекалну воду; и код правих одводника на
растојању највише 24 m за Ø150 mm.



○ сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може пружити
успор из уличне канализације, могу се спојити са каналом ако одговарајући спојни канал
од тих објеката има аутоматске или ручне затвараче; ○  где год је могуће избегавати
вертикалне спроводнике са уливима и сифонима у спољним, хладним зидовима.

Отвори на решеткама сливника могу бити на највећим размацима ребара од 15 mm;

○ резервоари за лед, рибу и тсл., не смеју бити директно спојени са канализацијом;

○  на сваком имању морају бити везани на канализацију најмање no један сливник у
дворишту и по један олучњак; ○  прикључење дренажних вода од објекта извршити
преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза;

○  прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем
уља, масти, бензина и др., вршити преко таложника и сепаратора масти и уља; ○  у
деловима где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење
атмосферске воде у одводнике канализације за отпадне воде.

Услови изградње

На основу Просторног плана општине Пожега ( Службени лист општине Пожега
број 8/13 ), нови објекат се може градити на растојању мањем од дозвољеног уз
претходно прибављену сагласност власника односно корисника суседне парцеле,
али у том случају, на калканском зиду новог објекта забрањени су било какви
наспрамни отвори. Према графичком делу приложеног Идејног решења ( број
техничке документације: 14/22-ИДР од 22.08.2022. год, урађен од стране Биро за
пројектовање и консалтинг Агенција АН Боровић Ивањица  из Ивањице, ул. Милојице
Николића,број 87, одговорно лице пројектанта Ацо Боровић, одговорног пројектаната,
Светлане Бошковић Самарџић,дипл. инж. арх. број лиценце: 300 I807 10 ) остављен је
отвор ( прозор ) према суседној катастарској парцели број 1492/2 КО Висибаба, која се
налази у приватном власништву Радојке Ваш, од које је прибављена сагласност од
27.07.2022.год., за постављање будућег објекта на кат.парцели број 1492/3 КО
Висибаба  на један метар удаљености од заједничке међе, што је у супротности са
условима из поменутог плана.

На основу свега горе поменутог, планирани радови се не могу одобрити, па је потребно
 испоштовати сва удаљења и  приказати урбанистичке параметре у односу на целу
површину парцеле ( инекс заузетости, ... ), ради утврђивања Локацијских услова,
односно утврђивања усклађености са планским документом и утврђивања услова за
пројектовање и прикључење  а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката («Сл.гл.РС» број 73/19) и др.законским и подзаконским актима.

 

Поука о правном средству

На издате Локацијске услове може се поднети приговор надлежном Општинском већу,
преко првостепеног органа, у року од три дана од дана достављања Локацијских
услова.

 

 

Обрађивач :                                                                             РУКОВОДИЛАЦ,



Б. Андрић, дпп                                                                            Нада Красић, д.п.п.   


