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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Пожега 
Општинска управа 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и  
заштиту животне средине 
ROP-POZ-6203-LOC-1/2018 
03 број 350–64/18 
03.04.2018. године 
П  о  ж  е  г  а 
 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту 
животне средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву ЈП „Путеви Србије“ 
Београд, Булевар краља Александра 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, 
поднетог преко пуномоћника „Путеви“ доо Ивањица, ул. Јаворска 55, матични број 
06990738, ПИБ 101064157,  на основу члана 53а Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник 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 и 145/14) и Просторног плана општине Пожега (Службени лист општине 
Пожега бр.8/13) издаје 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
за изградњу моста на реци Каменици  

на кат. парцели бр.1147 КО Мршељи и 2482 КО Тометино Поље 
 
 

1. Подаци о катастарским парцелама/локацији 
- Према Изводу из листа непокретности број 61 КО Мршељи, заводни број 952-04-
16/2018 од 22.03.2018.године, издатом од РГЗ – Службе за катастар непокретности 
Пожега, катастарска парцела бр.1147 КО Мршељи се према врсти земљишта води као 
остало земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи води као река, 
укупне површине 121266м2. Парцелa je у државној својини, власник Република Србија, 
корисник ЈВП „Србијаводе“, Нови Београд, Булевар уметности 2/А. На предметној 
парцели нема уписаних терета.  
- Према Изводу из листа непокретности број 69 КО Тометино Поље, заводни број 
952-04-16/2018 од 22.03.2018.године, издатом од РГЗ – Службе за катастар непокретности 
Пожега, катастарска парцела бр.2482 КО Тометино Поље се према врсти земљишта води 
као остало земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи води као река, 
укупне површине 122229м2. Парцелa je у државној својини, власник је Република Србија 
корисник ЈВП „Србијаводе“, Нови Београд, Булевар уметности 2/А. На предметној 
парцели нема уписаних терета.  
- Према Копији плана број 956-01-263/2018 од 23.03.2018.године, издатој од РГЗ – 
СКН Пожега, преко кат. парцеле бр.1147 КО Мршељи је евидентиран електро вод, за који 
је накнадном провером у катастру утврђено да се налази ван зоне изградње моста.  
 

2. Подаци о класи и намени објекта 
- Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр.22/15), 
планирани објекат припада класи Друмски и железнички мостови, категоорије Г 
(инжењерски објекти), класификациони број 214101. 
 

3. Намена, правила уређења и грађења из Просторног плана општине Пожега 
- Предметна локација се налази ван градског подручја, где су правила изградње и 
уређења прописана Просторним планом општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“ 
бр.8/13). 
- Према Просторном плану општине Пожега, задржава се постојећа намена 
обухваћене локације. Катастарске парцеле на којима се планира изградња представљају 
речно корито, те као такве нису посебно третиране у Просторном плану општине Пожега 
(Службени лист општине Пожега бр.8/13), осим кроз општа правила грађења и уређења - 
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постоји могућност реконструкције постојећих некатегорисаних путева и путних објеката и 
изградње нових путних објеката ако се за тим покаже потреба, као и извођења радова на 
регулацији река и заштити од великих вода.   
 
 

4. Услови изградње објекта и уређења парцеле 
4.1       Подаци о планираном објекту (према идејном решењу) 
- Радови који се врше: изградња 
- Врста објекта (према класи): инжењерски објекат 
- Намена објекта: друмски мост 
- Укупна ширина моста: 3,40м 
- Ширина коловоза: 3,00м 
- Укупна дужина моста: 30,25м 
- Материјализација објекта: армирано-бетонски мост, двораспонска конструкција са 
два опорца на обалама и једним стубом у средини распона са класично армираним 
главним носачима. 
- Коловозна конструкција: асфалт 
- Ограда: од челичних профила висине 1,1м 
- Остали елементи: према ИДР 
- Позиција објекта: према графичком прилогу идејног решења 
- Пројектну  документацију  радити  у  складу  са  свим важећим техничким  

нормативима,  прописима  и  законским  одредбама за ту врсту објекта  
 

4.2 Услови уређења парцеле 
- Задржава се постојећи саобраћајни приступ (некатегорисани пут). 
- Решити одводњавање атмосферске воде.  
 

 
5. Услови имаоца јавних овлашћења 

5.1 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар 
„Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ Ужице -  у склопу обједињене процедуре за издавање 
локацијских услова за изградњу моста прибављени су Водни услови број 3089/1 од 
02.04.2018.године. 
 

Наведени услови имаоца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских 
услова и морају се  

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

 / 
 

 
7.   Рок важности локацијских услова 

- Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења 
грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је 
поднет захтев. 

 
8.  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 (Сл.гл.РС бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017) 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/ као и 
http://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. 
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- 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.23/2015, 77/2015 и 
58/2016) и доказ о власништву у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи. 
 

9.  Поука о правном средству 
- На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском 
већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова. 
 
 
Напомена: Саставни део издатих локацијских услова је идејно решење урађено од стране 
„БИРО КУЗЕЉЕВИЋ“ Жича, - инжењерске делатности и техничко саветовање, Марко 
Кузељевић ПР и прибављени услови имаоца јавних овлашћења. 
 
 
 
 

Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп 
 

                        ПО НАЧЕЛНИК-а, 
                      Мирјана Вајовић, дпп 

                   _______________________ 




