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      Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне

средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву Милијана Матијевића Пр Производња

металних конструкција термо Матијевић Пожега, ул.Миодрага Јоксовића бр.7, матични број правног

лица 63196746, ПИБ 108076832, поднет преко пуномоћника Ђорђа Павловића из Пожеге, ул.Војводе

Степе бр.12, ЈМБГ 2901988791827, на основу члана 53а 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, 54/13-УС, 98/13-УС,

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и Плана генералне

регулације Пожеге („Службени лист Општине Пожега“, бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-

испр.грешке), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности П+1

                                            на кат. парцели бр.826/1 КО Пожега

 

1. Подаци о катастарској парцели/локацији

1.1       Према подацима који су прибављени са сервисне магистрале е-управе 15.12.2022.год
катастарска парцела бр.826/1 КО Пожега (број листа непокретности 4802 КО Пожега), у површини од
2500 м2, према врсти земљишта води се као земљиште у грађевинском подручју, док се по култури и
класи води ливада 3. класе. Имаоц права на парецли је Матијевић (Петар) Милијан из Пожеге, ул
Миодрага Јоксовића бр.7, својина приватна у уделу 1/1.  

1.2       Републички геодетски завод - Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова
Ужице, издао је УВЕРЕЊЕ број : 956-307-28287/2022 од 01.12.2022.год., којим се потврђује да
сагласно подацима катастра водова за општину ПОЖЕГА, на кат. парцели  бр.826/1 КО Пожега, нема
евидентираних водова.

1.3       Републички геодетски завод, СКН Пожега, доставило је Копију плана за кат. парцелу бр.826/1
КО Пожега, допис број 952-04-145-25251/2022 од 06.12.2022.год.

1.4       Уз захтев за издавање локацијских услова приложен је катастарско-топографски план од
05.04.2022.год., израђен од ПГР „Геодетска мерења“ Коцељева, издвојено место Пожега.



1.5       Катастарска парцела бр.826/1 КО Пожега има правилан облик, довољну површину и
индиректан приступ на јавну саобраћајницу ул.Момчила Тешића, а преко приступног пута, кат.
парцела бр.826/3 КО Пожега, па испуњава услове за грађевинску парцелу.

За приступну кат. парцелу прибављени су подаци са сервисне магистрале е-управе по службеној
дужности, дана 14.12.2022.год.

Катастарска парцела бр.826/3 КО Пожега (број листа непокретности 4802 КО Пожега), у површини од
246 м2, према врсти земљишта води се као земљиште у грађевинском подручју, док се по култури и
класи води као ливада 3. класе. Имаоц права на парецли је подносилац захтева Матијевић (Петар)
Милијан из Пожеге, ул. Миодрага Јоксовића бр.7, својина приватна у уделу 1/1. Уговором о
купопродаји ОПУ:366-2019 од 29.05.2019.год., конституише се службеност пролаза преко кат.парцеле
826/3 КО Пожега , пута ширине 4м у дужини од 40м, за пролазак свим превозним средствима , до
саме међе са кат.парцелом бр.826/4, а по скици кат.парцеле бр.826/3 КО Пожега која је саставни део
уговора, с тим што ће купац овај пут проширити на рачун своје кат.парцеле бр.826/4 за још 80цм
ширине пута, ради лакшег мимоилажења возила.             

2. Подаци о класи и намени планиране изградње

-           Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр.22/15), планиран
доградња припада :

- 100 % - класа -  Стамбене зграде са једним станом, Издвојене куће за становање или повремен
боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће, д
400 м2 и П+1+Пк (ПС), категоорије А (незахтевни објекти), класификациони број 111011.

3. Анализа и оцена постојећег стања

Парцела на којој се гради објекат, површине 2500.00 м2 је правоугаоног облика, издужена у правцу
североисток - југозапад. На парцели нема раније изграђених објеката. Колски и пешачки приступ н
парцелу остварују се са њене северно-источне стране. Паркирање је обезбеђено на парцели, у ниво
приземља. Терен на ком се гради објекат благо пада од североистока ка југозападу.

Нови објекат се поставља на северозападном делу парцеле, уоквирен потпорним зидовима. Објекат с
налази у другој климатској и осмој сеизмичкој зони.

 Функционална организација објекта : објекат је по својој функцији стамбена зграда са једним станом д
400м2. Представља једну функционалну целину.

 Пројектована просторија у оквиру приземља је котларница. Између котларнице и носећег зида налази с
паркинг место за аутомобил. Приземној етажи се може приступити са западне стране, преко спољашње
степеништа које повезује приземље и спрат, или са јужне стране која је цела отворена. Пројектован
просторије у оквиру спрата су : ветробран, ходник, дневна соба / трпезарија / кухиња, три спаваће собе и
два купатила. Улаз на етажу спрата налази се са западне стране објекта, преко спољашњег степеништа
Светла висина приземља : 2.44 м. Светла висина спрата: 3.00 м. Референтна висинска кота ±0.00 је кот
приземља, која је на улазу у објекат издигнута изнад коте земљишта за 0.17 м  Доња ивица темеља с
налази на коти – 1.27 м. Висина слемена објекта мерена од коте пода сутерена је 7.90 м

• Апсолутна висинска кота приземља је 317.05 м

• Апсолутна висинска кота слемена је 324.95 м

• Максималне димензије објекта у основи су 14.14 * 11.57м   

Паркирање је организовано у оквиру парцеле.



4. Намена, правила уређења и грађења из ПГР Пожеге-Подаци о планском документу

-        Катастарска парцела број бр.826/1 КО Пожега, налази се у оквиру градског подручја Пожеге, где с
правила изградње и уређења локације прописана Планом генералне регулације Пожеге („Службени лис
Општине Пожега“, бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-испр.грешке).

2. Подаци о целини, односно зони

-        Према Плану генералне регулације Пожеге, предметнa катастарскa пацелa број 826/1 КО Пожег
припада целини Ц2, урбанистичка подцелина Ц2.1 - становање средњих густина 60 – 150 ст/ха. Правил
грађења дефинишу се на основу Плана генералне регулације Пожеге („Службени лист Општин
Пожега“, бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-испр.грешке) и Правилника о општим правилима з
парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“ бр. 22/15).

         Правила за изградњу и уређење

Урбанистичка целина Ц2  

урбанистичка подцелина Ц2.1 становање средњих густина од 60-150 ст/ха

урбанистичка подцелина Ц2.2 привреда

пословање

услуге

Урбанистичка целина Ц2 заузима положај директно уз улицу Момчила Тешића, чија се траса у
затеченом стању поклапа са постојећом трасом државног пута IБ реда IБ-21, деоница Пожега-
Косјерић.

Један део урбанистичке целине, који се на карти -План намене површина- препознаје као подцелина
Ц2.1 према намени простора припада породичном становању средњих густина – 60 – 150 ст/ха.

Површине остале намене обухватају све површине у оквиру граница плана које нису површине јавне
намене и то:

зону становања:

становање високих густина од 250 ст/ха

становање већих густина од 150 –  250 ст/ха

становање средњих густина  од 60 - 150 ст/ха

становање малих густина  до 60ст/ха

привреда и пословање
индустрија, привреда и пословање
верски објекти
аутобуски терминал
централне функције.



Становање средњих густина од 60 - 150 ст/ха

У складу са традицијом и карактером насеља најзаступљеније је становање средњих густина које
подразумева доминантно објекте породичног становања.

Планирана је реконструкција, доградња и адаптација постојећих и изградња нових објеката
породичног становања, са максимално 3 стамбене јединице.

У склопу становања могућа је изградња и објекта друге компатибилне намене чија делатност неће
имати штетног утицаја на околину: пословање, јавни садржаји, спорт и рекреација, комунални
објекти, сервиси, верски објекти, мала привреда и др., с тим да њихова заступљеност на нивоу целине
не прелази  30% укупне површине.

Дозвољене делатности у зони породичног становања, које се могу обављати у склопу породичних
стамбено-пословних, пословних и пословно-производних објеката су из области:

трговине (прехрана, роба широке потрошње и др.),
услужног занатства (ситни занати различитих врста који немају штетног утицаја на окружење),
услужних делатности (за задовољавање локалних потреба становника),
угоститељства (различити облици угоститељских услуга – мотели, пансиони, ресторани, кафеи
и сл.),
здравства (апотеке, опште и специјалистичке ординације, амбуланте и сл.),
социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи, играонице за децу, смештај и нега старих и
изнемоглих лица и др.),
културе (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске и позоришне сале и др.),
забаве (билијар, видео игре, кладионице и др.),
спорта (спортски терени, теретане, вежбаонице и др.),
пословно-административних делатности (банаке, поште, представништва,

агенције, пословни бирои и сл.),

и друге делатности уз услов да не угрожавају околину, животну средину и

услове становања, буком, гасовима, отпаднима материјама или другим штетним утицајима,
односно да су предвиђене мере, којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења и да се
у складу са наменом и капацитетима може обезбедити одговарајући приступ, начин
снабдевања и прописан број паркинг места за кориснике.

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,
гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који се по
архитектонско грађевинском склопу не уклапају у окружење.

Становање средњих густина 60 до 150 ст/ха планирано је у следећим урбанистичким целинама и
подцелинама : Ц2.1, Ц7.2, Ц11.1, Ц12.2,  Ц14.1, Ц18, Ц20.3, Ц21.1 и Ц23

УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП НА ЈАВНУ САОБРАЋАЈНУ МРЕЖУ

Свака грађевинска парцела у простору обухваћеним овим планом, мора имати трајни – директни
приступ  на јавну саобраћајницу.

Приступни пут мора испуњавати минималне услове за несметано и безбедно коришћење и укључење
учесника у саобраћај.

Уколико се приступ остварује индиректним путем испоштовати следеће услове:



приступ парцелама у оквиру породичног становања

веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута оптималне дужине 50 метара
и минималне ширине 3.50 метара,
постојећи приступни пут може бити минималне ширине 3.00 метара,
приступни пут који се користи за повезивање две до четири грађевинске парцеле са јавном
саобраћајницом је минималне ширине 3,50 метара и оптималне дужине до 100 метара,
приступни пут који се користи за повезивање више од четири грађевинске парцела са јавном
саобраћајницом је минималне ширине  5,00 метара  и оптималне дужине  до 200 метара,
ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати и у оквиру те
парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном
саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

Општа правила грађења

Правилима грађења уређују се дозвољене претежне и пратеће намене, минимална величина парцеле,
постављање објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, међусобна
удаљеност објекта, висина или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској
парцели, постављање ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и др.

Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу објеката на
појединачним грађевинским парцелама, дата по претежним наменама по целинама и подцелинама из
Плана.

Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила

Паркирање и гаражирање возила за потребе власника односно корисника објеката свих типова
изградње, обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели изван површине пута, изградњом
паркинга или гаража уз услов који је дат за сваку намену посебно.

Потребан број паркинг и гаражних места се одређује по критеријуму:

једно паркинг место по једној стамбеној јединици;

Положај објеката на парцели - хоризонтална регулација

Положај објекта на парцели дефинише се:

грађевинском линијом у односу на регулациону линију,
удаљеношћу у односу на границу суседне парцеле и објеката на њој,
удаљеношћу у односу на друге објекте на парцели

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена:

изградња нових објеката
доградња постојећих објекта
Грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или
се налази на одређеном растојању које је дефинисано на графичком прилогу Карта
урбанистичке регулације.
За објекте који  имају индиректну  везу са јавним путем преко приватног пролаза  грађевинска
линија се утврђује  у односу на границу приватног пролаза. Удаљеност од границе пролаза
усклађује се претежном удаљеношћу грађевинске линије у тој  урбанистичкој зони и не може
износити мање од 3,0 м.
За објекте у обухвату постојећих важећих или простора планираних за израду нових планова
детаљне регулације, грађевинска линија дефинише се тим плановима.



Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије, а 
уколико  не омета  јавну површину (регулациону линију), саобраћајну  прегледност  или суседа 
на планираној  грађевинској  линији, могуће га  је  реконструисати, адаптирати  и санирати.
Доградња   је  могућа само иза планом дефинисане грађевинске линије. 
За све објекте који залазе у планирану регулацију улица (регулациону линију) није дозвољена
реконструкција или доградња већ само текуће одржавање, санација и адаптација и то до
привођења земљишта намени. Тачне координате преломних тачака регулационе линије ће се
успоставити на основу овереног топографско-катастарског плана, а кроз израду локацијских
услова или кроз израду урбанистичко-техничких докумената за спровођење планских
докумената.
Подземна грађевинска линија може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске
линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у
функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже.

Индекси

Индекс  заузетости

Индекс заузетости парцеле представља однос габарита хоризонталне пројекције објекта и укупне
површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

Типологија  изградње објеката

Објекти могу бити грађени као:

-  слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле

- у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле;

- у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле;

Висинска регулација

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног платна) и
одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној
саобраћајној површини.

Висина етажа се одређује према намени.

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије (ако не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе) које се користе као помоћни простор, а у случају сутерена породичних
стамбених објеката и као стамбени простор, под условом да има довољну висину за ову намену и улаз
са нивоа терена.

Последња етажа може бити у форми спрата, поткровља или повученог спрата.

Поткровље је последња етажа која се у целини или делом налази унутар кровне конструкције са
надзитком висине од 1,6м од коте последње етаже.

Повучени спрат је последња етажа повучена од предње и задње фасадне равни минимално 1,5м од
венца објекта.

Кота приземља нових објеката

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута. Кота
приземља објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута,



односно треба да је у односу на коту нивелете јавног или приступног пута виша за минимално 0,15 м
а највише 1,20 м.

Код објеката са подрумом или сутереном коту приземља усагласити тако да максимално 1/3 висине
подрума буде изнад земље, док код сутерена треба омогућити да 1/2 површине бочних страна сутерена
објекта буде ван терена  како би се обезбедило правилно проветравање и осветљавање сутеренских
просторија.

За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза, кота приземља
утврђује се у односу на  коту пролаза а у складу са горе наведеним параметрима.

Грађевински елементи објеката

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

1) излози локала - 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00 м, а испод те
ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

2) излози локала - 0,90 м по целој висини у пешачким зонама;

3) транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 м на целој ширини
објекта са висином изнад 3,00 м;

4) платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 м од спољне ивице тротоара
на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према конкретним условима локације;

5) конзолне рекламе - 1,20 м на висини изнад 3,00 м.

Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и
сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 м, односно регулациону линију више од 1,20
м и то на делу објекта вишем од 3,00 м.

Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,50 м од бочне границе парцеле
претежно северне оријентације, односно, 2,50 м од бочне границе парцеле претежно јужне
оријентације.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија
најмање 3,00 м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 м.

Изузетно, отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска
линија на растојању мањем од 3,00 м од регулационе линије, када је ширина тротоара преко 3,00 м.

Степенице које савлађују висину преко 0,90 м, изнад површине терена, улазе у габарит објекта.

Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге
функције дворишта.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона
линија не поклапају, могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона
линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису угрожене трасе и водови
инфраструктуре, и то:



1) стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 м до дубине од 2,60 м испод површине тротоара, а испод те
дубине - 0,50 м;

2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00 м.

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или
корисника парцеле.

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели

Дозвољена је изградња другог објекта основне или пратеће намене у оквиру  планираних
урбанистичких параметара. За изградњу другог објекта основне или компатибилне намене основној
минимална површина парцеле је 5.0 ари.

За објекте у дубини парцеле обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,5м
за све врсте објеката што задовољава противпожарне услове.

На истој грађевинској парцели може се изградити један помоћни објекат приземне спратности, који је
у функцији главног објекта – гаража, остава и сл.

Осим главног објекта дозвољава се изградња и помоћног објекта на парцели, у оквирима
максималних дозвољених коефицијената.
Помоћни објекат служи коришћењу главног објекта на парцели, што подразумева да се
изградња помоћног објекта планира истовремено односно накнадно у односу на изградњу
главног објекта коме служи.
Помоћни објекат може бити у функцији становања – ако је главни објекат на парцели стамбени
или стамбено-пословни, или у функцији пословања – ако је главни објекат на парцели
стамбено-пословни или пословни.
У случају изградње више од једног објекта на парцели, важи правило да сви објекти на једној
грађевинској парцели представљају једну функционалну целину.

Помоћни објекти у функцији становања су: летње кухиње, гараже, оставе, бунари, водонепропусна
бетонска септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу) и сл.

Помоћни објекти у функцији пословања су : гаража, магацин, хангар и сл.
Помоћни објекат је приземне спратности.

Заштита суседних објеката

На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити објекте на
суседним парцелама и њихову функцију. Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према
суседу водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл) не угрози
ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле.

Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на парцели као и
суседне објекте у погледу статичке стабилности.

Одводњавање и нивелација

Површинске воде одводе се са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5 %.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Ограђивање парцела по појединим зонама



Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом до висине 1,60
m.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном
оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију висину ће одредити
надлежни орган у поступку издавања локацијске дозволе.
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 1,50 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 1,60m, 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.

Одлагање отпада

Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за породичне стамбене
објекте, односно у контејнере смештене на погодним локацијама у склопу парцеле или у
одговарајућим просторијама у објекту за вишепородичне и пословне објекте, а у складу са прописима
за објекте одређене намене.

Одлагање комуналног кућног отпада за вишепородичне зграде решавати у оквиру парцеле у складу са
важећим стандардима.

Са парцела на којима је планирана изградња или су изграђени пословни и производни објекти
потребно је предвидети и уредити место за одлагање комуналног отпада. За смештај контејнера
потребно је осигурати посебан простор ограђен зеленилом. Одлагање других врста отпада потребно је
уредити

у складу са законским прописима, зависно од врсте отпада. У зависности од врсте производње,
односно врсте и карактера отпада, отпадни производни продукти се одлажу на прописану локацију и
на прописани начин, у складу са врстом отпада.

Правила грађења за остале намене 

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА од 60 - 150 СТ/ХА

 

УРБАНИСТИЧКА
(ПОД)ЦЕЛИНА

 

Ц2.1

 

Претежна намена : становање средњих густина  од 60 - 150 ст/ха

стамбени породични објекти са максимално 3 стамбене
јединице

вишепородични стамбени, стамбено-пословни објекти



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

помоћни објекат у функцији главног објекта (гаража, остава и
сл.)

објекти јавних намена, верски и инфраструктурни објекти

Врста и намена објеката који
се могу градити :

породични стамбени објекти са максимално 3 стамбене јединице

стамбено-пословни објекти

вишепородични стамбени, стамбено-пословни објекти

пословни објекти

помоћни објекти у функцији објеката основне намене

објекти јавних намена

верски објекти

инфраструктурни објекти

Код стамбено-пословних објеката, пословање се остварује у приземљу објекта, као функционално
независна јединица.

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)

Слободностојећи

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



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

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

Услови за
парцелацију,
препарцелацију
и формирање
грађевинске
парцеле :

Минимална
површина
парцеле :

за слободно-стојећи објекат:

породични стамбени објекат је 3.0 ара, изузетно
2.0ара (односи се на постојеће парцеле којима је
формирањем саобраћајница смањена површина)
породични стамбено-пословни објекат је 3.0 ара

вишепородични стамбени, стамбено-пословни је 6.0ара

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 објекат је 15.0м
вишепородични стамбени, стамбено-пословни је
16.0м

за двојни:

породични стамбени и стамбено-пословни објекат
је 16.0м  (2 x 8.0 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 :

50%

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“).

Минимално растојање објекта и линије суседне грађевинске парцеле
је:

1 m – са отворима за помоћне просторије (уз обавезу да отвор
садржи парапет од 1,8м);
2.0м – са отворима за стамбене просторије.
½ висине вишег објекта за вишепородичне објекте

Испади на објектима не смеју да пређу регулациону линију.

Удаљеност планираних од околних објеката, осим објеката у низу је
5м, а минимум 4м, ако један од зидова објекта садржи отворе за
дневно осветљење.

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

Спратност : За породичне објекте:

-максимално По + П + 1 + Пк  (П+2) – три надземне етаже

За вишеподродичне објекте:

-максимално По + П + 3 – четири надземне етаже

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 :

На парцелама чија је површина већа од 5.0ари 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
3,5 м за све врсте објеката што задовољава противпожарне услове.

Дозвољена је изградња једног помоћног објекта на парцели, приземне
спратности

Уређење зелене површине : минимално 25% 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.

 - обезбеђен излаз на јавни пут



Минимални степен
комуналне опремљености:

- 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.

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

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.

Напомена: За недостајуће услове користити Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију
и изградњу („Сл.гласник РС“,бр.22/15).

5. Услови изградње објекта и уређења парцеле



1.    Подаци о планираном објекту

Врста објекта : изградња стамбеног објекта, стамбена зграда са једним станом.
Тип објеката : слободностојећи.
Намена објекта : индивидуално породично становање.
Врста радова : нова градња са припремним радовима (ископи, потпорни зидови и сл.)
Укупна површина парцеле : 2500,00 м2.
Величина планиране изградње : габарит орјентационо 14.14 x 11.57m.
Спратност планиране доградње објеката  : П+1.
Површина под планираном изградњом : 165.81 m².
Бруто површина планиране изградње : 180.96 m².
Нето површина планиране изградње : 159.08 m².
Положај објекта на парцели : према графичком прилогу Ситуација из пројектне документације
(Идејно решење), КТ плану и графичком прилогу.
Отвори на објекту : у складу са Идејним решењем.
Светла висина спратне етаже : 3,00 м (Најмања светла висина у свим стамбеним просторијама у
стану износи 260 цм, осим у случају поткровља)
Висина објекта : максимално 7,90 м мерено од коте готовог пода сутерена.
Висина надзитка : није планиран.
Облик крова, кровне равни : према Идејном решењу, коси кров.
Врста кровног покривача : нема посебних захтева, према ИДР.
Обрада фасаде : према ИДР.
Снегобрани  и олуци : обавезно постављање уз услов да стрехе не смеју прелазити на суседну
парцелу нити се атмосферске воде са кровне равни смеју могу сливати на суседне парцеле.
Приступ објекту : приступ је индиректан са улице Момчила Тешића.
Термичка заштита : у складу са одредбама Правилника о енергетској ефикасности („Службени
гласник РС“ број 61/11) предвидети одговарајућу термичку заштиту објекта.
Стабилност објекта : објекат пројектовати за осми степен сеизмичности по МКС
Пројектну документацију радити у складу са свим важећим техничким  нормативима :
Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова ("Службени
гласник РС", бр. 58/2012, 74/2015 и 82/2015), као  и осталим прописима и  законским одредбама
за ту врсту објекта.

5.2   Урбанистички показатељи :

-  индекс заузетости : 6.63 %  <   50 % ( макс. дозвољени индекс одређен Планом генералне регулациј
Пожега)

-  индекс изграђености : 0,07 < 2,00 (макс. дозвољени индекс за мешовите зоне у насељима средњи
густина са два или више типова нестамбене градње по Правилнику о општим правилима за парцелацију
регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

5.3    Услови уређења парцеле

- Слободне површине затравити и озеленети уз примену садног материјала који не спречава природн
проветравање простора у проценту од 20%. Идејним решењем је планирано партерно уређење са 84.7
% зелених површина.

- Одводњавање решити у границама сопствене парцеле. Кроз уређење слободних површина и
нивелацију терена решити одводњавање атмосферске воде до реципијента, тако да површинска вода н
угрожава суседне парцеле и објекте, нити јавне површине.

- Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске парцеле, изван површин
јавног пута, по критеријуму : једно паркинг место по једној стамбеној јединици. У овом случају ј
потребно обезбедити 1 паркинг мест0.  Димензије просторног габарита (2,5x5,0 за управно и 2,3х6,0 з



подужно паркирање) су полазни геометријски стандард у планирању и пројектовању паркиралишта з
путничке аутомобиле.

- Грађевинска парцела се може оградити зиданом оградом до висине од 0,90м (рачунајући од кот
тротоара), или транспарентном оградом до висине од 1,40м. Зидане и друге врсте ограда постављају с
на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која с
ограђује. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади 
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40м, која се постављ
према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Врата 
капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Одводњавање и нивелација

Површинске воде одводе се са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5 %.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Заштита суседних објеката

На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити објекте н
суседним парцелама и њихову функцију. Код грађења објеката на граници катастарске парцеле прем
суседу водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл.) не угроз
ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле.

Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на парцели као и
суседне објекте у погледу статичке стабилности.

Одлагање отпада

Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за породичне стамбене објекте
односно у контејнере смештене на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим
просторијама у објекту за вишепородичне и пословне објекте, а у складу са прописима за објект
одређене намене. За смештај контејнера потребно је осигурати посебан простор ограђен зеленилом.

6. Услови за прикључење на инфраструктуру

Саобраћајни приступ – предметна локација има индиректан прилаз преко приступног пута (кат
парцела бр.826/3 КО Пожега), а са улице Момчила Тешића.

Водовод и канализација – према Техничким условима за пројектовање и прикључење број 8353/1 од
19.12.2022.год. издати од стране ЈКП”НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА у којима је наведено : „На предметно
локацији постоје услови за прикључење на водоводну мрежу. Прикључак се може извести на постојећо
водоводној цеви пречника 32 мм која је удаљена око 30 метара од поменуте парцеле.   
На предметној локацији има изграђене канализационе мреже, али се објекат  не може прикључити н
канализациону мрежу јер је парцела испод новоа канализационе мреже. Одвођење отпадних вод
решити изградњом септичке јаме“.  

Електроенергетска мрежа – према Услови за пројектовање и прикључење број 8M.1.0.0-D
09.20.-545673-22 од 20.12.2022.год., издати од стране Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Ужице.

Уз услове за пројектовање, достављен је и Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни
систем електричне енергије број 8M.1.0.0-D-09.20.-545673-22 -UGP од 20.12.2022.год. Инвеститор је у
обавези да попуни недостајуће информације у Уговору, својеручно потпише, скенира и овери



квалификованим електронским сертификатом и кроз захтев за пријаву радова у обједињеној
процедури, достави потписани Уговор надлежном органу.

Ови Услови имају важност 24 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У
супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске
дозволе.

Сви наведени технички услови су саставни део ових локацијских услова, и у потпуности се морају
испоштовати.

7. Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења

Констатовано је да не постоје  објекти предвиђени за уклањање.

8. Промена намене пољопривредног земљишта

Кат. парцела бр.826/1 КО Пожега, у површини од 2500 м2, по врсти земљишта води се као земљиште 
грађевинском подручју, по култури  ливада 3. класе.

За површину под објектом 165.81 м2, са заузетошћу од 50%, потребна је парцела од око 340,00м2. И
свега наведeног потребно је извршити промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште з
површину од минимално 340 м2.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе потребно је доставити доказ да је плаћена накнада за промену
намене земљишта из пољопривредног у грађевинско земљиште, у складу са чл.16 Правилника 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019).

9. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ, КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Уколико се при земљаним радовима наиђе на археолошки материјал извођач/инвеститор је
дужан да обустави радове и обавести надлежну службу заштите.
У оквиру предметне локације нема заштићених природних добара за које је спроведен или
поренут поступак заштите. а простор није део међународно значајних подручја. Предметно
подручје није део Еколошке мреже Србије, а нема ни објеката геонаслеђа.
Обавеза је инвеститора извођења радова, сходно члану 99. Закона о заштити природе ("Сл.
гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), да
уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког
или минералошко –петролошког порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика
природе, о томе обавести министарство надлежно за послове животне средине и да предузме
све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. На основу члана
109. Закона о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др.
закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на
археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни
завод и да предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају
у коме је откривен.
Уколико се при земљаним радовима наиђе на археолошки материјал извођач/инвеститор је
дужан да обустави радове и обавести надлежну службу заштите.
У оквиру предметне локације нема заштићених природних добара за које је спроведен или
поренут поступак заштите. а простор није део међународно значајних подручја. Предметно
подручје није део Еколошке мреже Србије, а нема ни објеката геонаслеђа.                            

10. Посебни услови

-Извршеним увидом у  достављену техничку документацију, надлежни орган је утврдио да се изводе
радови који између осталог подразумевају изградњу потпорног зида на катастарској парцели бр.826/1



КО Пожега.

Сходно члану 2. став 1. тачка 28) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и
52/2021), дефинисано је да припремни радови јесу радови који претходе грађењу објекта и односе се
нарочито на : рушење постојећих објеката на парцели, измештање постојеће инфраструктуре на
парцели, рашчишћавање терена на парцели, одвожење употребљеног грађевинског материјала (шута)
на депонију, обезбеђење простора за допрему и смештај грађевинских производа и опреме, грађење и
постављање објеката, инсталација и опреме привременог карактера за потребе извођења радова
(постављање градилишне ограде, контејнера и сл.), земљани радови, радови којима се обезбеђује
сигурност суседних објеката, односно сигурност и стабилност терена (шипови, дијафрагме, потпорни
зидови и сл.), обезбеђивање несметаног одвијања саобраћаја и коришћење околног простора.

Сходно члану 137. став 2. Закона о планирању и изградњи, припремни радови се изводе на основу
грађевинске дозволе из става 1. овог члана.

Имајући у виду наведене чланове Закона о планирању и изградњи, неопходно је да саставни део
пројектне документације чини и пројекат припремних радова који се односи на изградњу потпорног
зида на катастарској парцели бр.826/1 КО Пожега, односно пројекат припремних радова, сачињен у
складу са чланом 62. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, број 73/2019).

             - Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у потребној документацији, приказати техничке
карактеристике као и положај септичке јаме на ситуацији, ради прибављања јединствене грађевинксе
дозволе за стамбени и помоћни објекат (септичка јама). Септичка јама спадају у помоћне објекте који
је у функцији главног објекта.

Такође, могуће је и у посебном поступку, поднети захтев за прибављање решења о одобрењу за
извођење радова. Септичка јама спада у помоћне објекте  који су у функцији главног објекта, а граде
се на истој парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни или
објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.). По захтеву
инвеститора за изградњу помоћних објеката, орган надлежан за издавање грађевинске дозволе издаје
решење о одобрењу за извођење радова. Садржај и контрола техничке документације која се прилаже
уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, уређује се прописом којим се прописује
садржај техничке документације.        

11. Рок важности локацијских услова

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате 
складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

12. Обавезе инвеститора

Захтев за издавање грађевинске дозволе предати искључиво у електронској форми, а све у
складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Службени гласник РС" бр.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:
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/. 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 грађевинске дозволе подноси се 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“, бр.73/2019) и доказ о власништву.

13.  Поука о правном средству

На издате локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу преко овог органа или
електронским путем кроз централни информациони систем, у року од три дана од дана достављања.

14.  Напомена                             /

 

Саставни део издатих локацијских услова су Идејно решење, број техничке документације 81/2022-IDR
новембар 2022.год., урађено од стране WORKROOM, ул. Војводе Степе бр.12 Пожега, главни пројектан
:  Ђорђе Павловић м.и.а. број лиценце 300 А00876 19, као и сви прибављени услови имаоца јавни
овлашћења.

 

 

Обрадио/ла : Д. Стефановић дипл.инж.арх.                                                                                                
              

 

Руководилац

                                                                                            Мирјана Вајовић, дп
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за изградњу породичног стамбеног објекта спратности П+1
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