РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Ппштина Ппжега
Ппштинска управа
Пдељеое за урбанизам, грађевинарствп,
стамбенп-кпмуналне ппслпве и
заштиту живптне средине
ROP-POZ-5938-LOCА-10/2020
07.04.2020. гпдине
П п ж е г а
Пдељеое за урбанизам, грађевинарствп, стамбенп - кпмуналне ппслпве и заштиту живптне
средине Ппштинске управе Ппжега, решавајући пп захтеву инвеститпрa Субптић Ненада из Ппжеге,
ул. Карађпрђева 2б, ЈМБГ:0908970791819, ппднетпг прекп пунпмпћника Вујпвић Зпрана из
Бепграда, ул. Прешевска брпј 71, ЈМБГ: 2304965792623, на пснпву члана 53а став 1 Закпна п
планираоу и изградои («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. Закон и 9/20) и Плана генералне регулације
Ппжеге («Службени лист општине Пожега» бр.5/15, 7/16, 2/17 и 14/18), издаје:

ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ
За измену грађевинске дпзвпле за изградоу вишеппрпдичнпг стамбенп-ппслпвнпг пбјекта
на катастарским парцелама брпј 388/1, 393/11 и 393/12 све у КП Ппжега
1. ППДАЦИ П КАТАСТАРСКПЈ ПАРЦЕЛИ / ЛПКАЦИЈИ:
Местп :

Ппжега

Пптес:

Кат. пар.:

Лист неп.:

брпј
388/1

Брпј 3484

Кафана

К.П. : Ппжега
Ппврш
ина:
10 а 94
м²

Кат. култ. и класа:
1) псталп вештачки
ствпренп неплпднп 10 а 94
м²

Врста земљишта :
Градскп грађевинскп
земљиште

На предметнпј катастарскпј парцели, инвеститпр се впди кап сувласник заједнп са јпш једним
физичким лицем. Пбим удела : заједнички.
Местп :

Ппжега

Пптес:

Кат. пар.:

Лист неп.:

Ппврш
ина:

брпј
393/12

Брпј 3485

33 м²

Змајева

Пптес:

Змајева

К.П. : Ппжега

Кат. пар.:

Лист неп.:

Ппврш
ина:

брпј 393/11

Брпј 3485

14 м²

Кат. култ. и класа:
1) псталп вештачки ствпренп
неплпднп 33 м²
Кат. култ. и класа:
1) псталп вештачки ствпренп
неплпднп 14 м²

Врста земљишта
:
Градскп
грађевинскп
земљиште
Врста земљишта
:
Градскп
грађевинскп
земљиште

Предметне катастарске парцеле брпј 393/11 и 393/12 пбе у КП Ппжега, су у јавнпј свпјини, нпсилац
права Ппштина Ппжега у пбиму удела 1/1.
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На предметним катастарским парцелама уцртани су ппдземни ПТТ впд и електрпенергетски впд.
Наведени ппдаци су званични ппдаци Републичкпг гепдетскпг завпда – Службе за катастар
неппкретнпсти Ппжега, исказани у : Препису листа неппкретнпсти брпј 3484 и 3485 КП Ппжега и
Кппији плана за катастарске парцеле брпј 388/1, 393/11 и 393/12 све у КП Ппжега, издатпј
03.01.2020. гпдине ппд брпјем 953-1/2020-2 и Кппији катастарскпг плана впдпва издатим
20.02.2020. гпдине пд РГЗ – Пдељеое за катастар впдпва Ужице ппд брпјем 956-01-307-2161/2020.
2. НАМЕНА, ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ГРАЂЕОА НА ПСНПВУ ПЛАНСКПГ ДПКУМЕНТА :
Катастарске парцеле брпј 388/1, 393/11 и 393/12 све у КП Ппжега, налазе се у пквиру градскпг
урбанистичкпг ппдручја Ппжеге, где су правила изградое и уређеоа лпкације прпписана Планпм
генералне регулације Ппжеге («Службени лист општине Пожега» бр.5/15, 7/16, 2/17 и 14/18).
Према намени прпстпра дефинисанпј у Плану генералне регулације Ппжеге, предметна
лпкација припада урбанистичкпј целини Ц 0 – градски центар, пднпснп ппдцелини Ц 0.11.2 станпваое виспких густина 250 ст/ха са централним функцијама.
станпваое виспких густина 250 ст/ха са централним
функцијама
Дпзвпљена је изградоа ппслпвних, ппслпвнп-стамбених,
стамбенп-ппслпвних и стамбених пбјеката намеоених
Друге намене :
ппрпдичнпм и вишеппрпдичнпм станпваоу ппд услпвима кпји
важе за целину и ппдцелину
Максимални индекс заузетпсти :
60% (0,60)
Максимални индекс изграђенпсти:
/
Максимална спратнпст :
Пп+П+6 (минимална Пп+П+1+Пк)
Међуспбна удаљенпст пбјеката у прекинутпм низу изнпси 1/2 висине
вишег пбјекта (висина дп крпвнпг венца). Удаљенпст се мпже смаоити
на 1/4 акп пбјекти на наспрамним бпчним фасадама не садрже
наспрамне птвпре на прпстпријама за станпваое (кап и атељеима и
Пплпжај пбјекта на
ппслпвним прпстпријама)
парцели :
Укпликп се ради п прекинутпм низу удаљенпст пд границе суседне
парцеле је минималнп 2.5м, а за пбјекте спратнпсти Пп+П+3 и више, пва
удаљенпст је минималнп 4.0м. Маоа удаљенпст пд предвиђене
планпм мпгућа је уз сагласнпст кприсника суседне парцеле.
ПБЈЕКТИ У ПРЕКИНУТПМ НИЗУ
Тип изградое :
МПГУЋЕ ФПРМИРАОЕ КПМПЛЕКСА
МИНИМАЛНА ВЕЛИЧИНА
ПАРЦЕЛЕ
- ЗА ПБЈЕКТЕ У ПРЕКИНУТПМ НИЗУ ЈЕ 6 ари.
Претежна намена прпстпра :

МИНИМАЛНА ШИРИНА
ФРПНТА

Паркираое :
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-

ЗА ПБЈЕКТЕ У ПРЕКИНУТПМ НИЗУ је 19м

Паркираое пбезбедити у пквиру сппствене парцеле. За сваку
стамбену јединицу пбезбедити једнп паркинг местп. На 70 m²
кприснпг прпстпра банке, здравствене, ппслпвне, пбразпвне и
административне устанпве пбезбедити једнп паркинг местп.
Укпликп је ппслпвни прпстпр маое ппвршине, пп једнпм пбјекту
ппслпваоа пбезбедити једнп местп за паркираое. На 100 m²

кприснпг прпстпра тргпвине на малп пбезбедити једнп паркинг
местп. Једнп паркинг местп на кпристан прпстпр за 8 стплица
угпститељскпг пбјекта; здравствене устанпве: 1ПМ/на свакпг
лекара или 1ПМ/на 5 заппслених.
Приликпм изградое нпвих пбјеката, независнп пд оихпве намене, впдити рачуна п заштити
суседних пбјеката у кпнструктивнпм смислу и у смислу не угрпжаваоа услпва живљеоа на
суседним парцелама и парцелама у неппсреднпм пкружеоу.
У циљу заштите суседних пбјеката, гледанп и крпз пднпс према прпстпру суседних парцела,
планирани пбјекти, кап и оихпви најистуренији делпви свпјим пплпжајем не смеју прелазити
границу суседних парцела.
Ппвршинске впде пдвпде се са парцеле слпбпдним падпм
Пдвпдоаваое и
према ригплама, пднпснп према улици (кпд регулисане
нивелација
канализације, пднпснп јаркпвима) са најмаоим падпм пд 1,5 %.
Ппвршинске впде са једне грађевинске парцеле не мпгу се
усмеравати према другпј парцели.
У зпнама вишеппрпдичне и вишеспратне изградое, парцеле се
Пграђиваое
пп правилу не пграђују.
Пдлагаое птпада врши се у пдгпварајуће ппсуде у сппственпм
двпришту за ппрпдичне стамбене пбјекте, пднпснп у кпнтејнере
смештене на ппгпдним лпкацијама у склппу парцеле или у
Пдлагаое птпада
пдгпварајућим прпстпријама у пбјекту за вишеппрпдичне и
ппслпвне пбјекте, а у складу са прпписима за пбјекте пдређене
намене.

Грађевинска линија на предметнпј лпкацији се ппклапа са регулаципнпм линијпм на
грађевинскпј парцели, штп је дефинисанп у графичкпм прилпгу брпј 1 кпји је саставни деп пвих
лпкацијских услпва.
3. ППДАЦИ П КЛАСИ И НАМЕНИ ПБЈЕКТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛА БРПЈ 1
Класа пбјекта :
Категприја пбјекта :
Класификаципна пзнака :
Прпцентуална заступљенпст :

КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛА БРПЈ 2
Класа пбјекта :
Категприја пбјекта :
Класификаципна пзнака :
Прпцентуална заступљенпст :

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ СА ВИШЕ ПД ТРИ СТАНА

Б (маое захтевни пбјекти)
112221
74,12 %

ЗГРАДЕ ЗА ТРГПВИНУ НА ВЕЛИКП И МАЛП

В (захтевни пбјекти)
123002
24,88 %

4. УСЛПВИ ИЗГРАДОЕ ПБЈЕКТА И УРЕЂЕОА ПАРЦЕЛЕ :
4.1 ППДАЦИ П ПЛАНИРАНПМ ПБЈЕКТУ

Радпви кпји се врше :

Нпва градоа

Намена пбјекта :

СТАМБЕНА ЗГРАДА
ЗГРАДА ЗА ТРГПВИНУ

Тип пбјекта :

У

прекинутпм

низу

74,12 %
24,88 %
(дпстављене

су

писане
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Габарит пбјекта :

Садржај пбјекта :

Спратнпст :
Ппвршина земљишта ппд пбјектпм :
Укупна ппвршина грађевинске парцеле :
Укупна нетп ппвршина пбјекта :
БРГП планиранпг пбјекта:
Укупна планирана БРГП на парцели :
Планирани индекс заузетпсти :
Планирани индекс изграђенпсти :
Укупан прпценат зелених ппвршина :
Планирани брпј паркинг места :
Спратна висина :
Апсплутна висинска кпта :
Ппзиција пбјекта :
Кпнструкција :
Пблик крпва :
Нагиб крпвне равни :
Укупна висина пбјекта :
Врста крпвнпг ппкривача :

сагласнпсти власника суседне парцеле)
40,62 х 12,25 м приземље
Приземље : 4 ппслпвна прпстпра - лпкала са мпкрим
чвпрпвима, улаз са улице у сваки лпкал и из
двпришта улаз и кпмуникација за станпваое на
вишим етажама
Први и други спрат : станпваое, пп шест станпва пп
нивпу
Трећи спрат : пет станпва ппдстаница за грејаое и
техничка прпстприја
П + 3 (приземље и три спрата)
532,00 м²
1142,18 м²
1697,16 м²
1904,28 м²
1904,28 м²
48,55 %
1,78
21,2 %
23
320 цм
У приземљу
260 цм
На I и II спрату
327,61 м
Према графичкпм прилпгу / идејнпм решеоу
Кпмбинација скелетнпг и масивнпг система градое,
АБ плпче кап међуспратне таванице, нпшене на
систему греда и стубпва, са АБ језгрпм у кпјем је
смештена вертикална кпмуникација – степениште.
Прпст двпвпдни
12 °
13,71 м (пд кпте ппда
приземља)
Лим

Материјализација фасаде :

Бавалит
пбјекат прпјектпвати за псми степен сеизмичнпсти
Стабилнпст пбејкта :
пп МКС
Грађевинске линијe и регулаципна линија дате су у графичкпм прилпгу брпј 1 и мпрају се
ппштпвати.
ПРПЈЕКТНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ РАДИТИ У СКЛАДУ СА СВИМ ВАЖЕЋИМ ТЕХНИЧКИМ
НПРМАТИВИМА, ПРППИСИМА И ЗАКПНСКИМ ПДРЕДБАМА ЗА ТУ ВРСТУ ПБЈЕКАТА СА
ППСЕБНИМ АКЦЕНТПМ НА СТАБИЛНПСТ ПБЈЕКТА.

4.2 УРБАНИСТИЧКИ ППКАЗАТЕЉИ

Планирани индекс заузетпсти :

48,55 %

4.3 УСЛПВИ ЗА ФПРМИРАОЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ:
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У границама предметних катастарских парцела 388/1, 393/11 и 393/12 све у КП Ппжега
пптребнп је фпрмирати грађевинску парцелу за вишеппрпдичнп – ппслпвни пбјекат, спајаоем
тих парцела.
Грађевинску парцелу приључити на кплски сапбраћај из будуће Змајеве улице и на пешачки
сапбраћај директнп са трптпара Улице Впјвпде Мишића.
Грађевинска парцела мпра бити прикључена на пптребну инфраструктуру (впда, струја,
канализација, гас).
На пснпву члана 53а Закпна п планираоу и изградои («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 и 9/20),

лпкацијски услпви се мпгу издати и за више катастарских парцела, уз пбавезу инвеститпра да пре
издаваоа упптребне дпзвпле изврши спајаое парцела у складу са Закпнпм и пвим лпкацијским
услпвима.
4.4 УСЛПВИ УРЕЂЕОА ПАРЦЕЛЕ
Слпбпдне ппвршине затравити и пзеленети уз примену саднпг материјала кпји не спречава
прирпднп прпветраваое прпстпра.
Пдвпдоаваое решити у границама сппствене парцеле. Крпз уређеое слпбпдних ппвршина и
нивелацију терена решити пдвпдоаваое атмпсферске впде дп реципијента, такп да
ппвршинска впда не угрпжава суседне парцеле и пбјекте, нити јавне ппвршине.
Парцеле вишеппрпдичнпг стнпваоа пп правилу се не пграђују.
Пбезебеђена су 23 паркинг места на парцели.
5. УСЛПВИ ИЗГРАДОЕ ПБЈЕКТА :

Пбјекти кпји се уклаоају са грађевинске
парцеле :
Етапнпст градое :

Пбезбеђеое суседних и кпмуналних
пбјеката и земљишта :

Заштита живптне средине :

Санитарна заштита :

Већ су уклпоени
Није предвиђена
Планираним радпвима и кпришћеоем пбјекта, не
сме се угрпзити функција и сигурнпст суседних и
кпмуналних пбјеката и земљишта. У тпм смислу,
техничкпм дпкументацијпм предвидети пптребне
заштитне мере.
Измештаое,
рекпнструкција
или
санација
кпмуналних пбјеката чија је сигурнпст и
функципналнпст угрпжена извпђеоем планираних
радпва, или кпји свпјим пплпжајем и функцијпм
угрпжавају предметни пбјекат, мпже се вршити
самп пп ппсебнпм ппступку, уз сагласнпст и услпве
надлежнпг пргана.
Планираним радпвима и кпришћеоем пбјекта, не
смеју се битнп ппгпршати ппстпјећи прирпдни
услпви у пкружеоу, битнп умаоити псунчаое
суседних пбјеката и парцела, пптпунп заклпнити
ппстпјећи видик кприсницима суседних пбјеката,
утицати на ппвећаое нивпа буке, вибрација,
зрачеоа, загађенпсти ваздуха и сл. изнад
дпзвпљене границе.
У пбјекту се планира електрп, впдпвпдна,
канализаципна и гасна мрежа. На грађевинскпј
парцели ппстпјаће уређенп местп за деппнпваое и
регулисанп пдстраоиваое чврстих птпадних
материја на хигијенски начин.
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6. УСЛПВИ ЗА ПРИКЉУЧАК НА САПБРАЋАЈНУ И КПМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

САПБРАЋАЈНИ ПРИКЉУЧАК :

УСЛПВИ СНАБДЕВАОА ВПДПМ :

УСЛПВИ ПДВПЂЕОА ПТПАДНИХ ВПДА :

УСЛПВИ СНАБДЕВАОА ЕЛЕКТРИЧНПМ
ЕНЕРГИЈПМ :

УСЛПВИ СНАБДЕВАОА ГАСПМ:
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Задржавају се услпви прибављени у ппступку
издаваоа првпбитних лпкацијских услпва брпј ROPPOZ-5938-LOC-2/2019 а тп су Услпви за прпјектпваое
и прикључеое на кат парцеле брпј 387/1, 387/2,
387/3, 388/1, 388/2 и 388/3 све у КП Ппжега на
изграђени деп Змајеве улице, издате пд Пдељеоа
за инвестиције, јавне набавке и развпјне прпјекте
07.06.2019. гпдине ппд брпјем 202/2019;
Задржавају се услпви прибављени у ппступку
издаваоа првпбитних лпкацијских услпва брпј ROPPOZ-5938-LOC-2/2019 а тп су Технички услпви за
прикључак на впдпвпдну и канализаципну мрежу
издатим 05.06.2019. гпдине пд ЈКП „НАШ ДПМ“
ППЖЕГА ппд брпјем 1410/1; Прикључак на
впдпвпдну мрежу извести на ппстпјећпј впдпвпднпј
цеви пречника 100 мм, кпја се налази са леве стране
улице Впјвпде Мишића, и у свему псталпм према
ппменутим техничким услпвима;
Задржавају се услпви прибављени у ппступку
издаваоа првпбитних лпкацијских услпва брпј ROPPOZ-5938-LOC-2/2019 а тп су Технички услпви за
прикључак на впдпвпдну и канализаципну мрежу
издатим 05.06.2019. гпдине пд ЈКП „НАШ ДПМ“
ППЖЕГА ппд брпјем 1410/1; Пбјекат се мпже
прикључити на канализаципну мрежу, пднпснп на
најближи улични канализаципни шахт, у улици
Впјвпде Мишића, а кпји се налази на удаљенпсти пд
пкп 7 метара пд ппменутих парцела, и у свему
псталпм према ппменутим техничким услпвима;
Прикључеое
на
електрпенергетску
мрежу
прпјектпвати и извести у свему према Услпвима за
прпјектпваое и прикључеое пбјекта стамбенпппслпвне зграде у Впјвпде Мишића, издатим
30.03.2020. гпдине пд „ЕПС Дистрибуција“ д.п.п
Бепград, Пгранак Електрпдистрибуција Ужице ппд
брпјем 8М.1.0.0-D-09.20.- 96700-20; Инвеститпр је
дужан да испуни пбавезе и дпдатне услпве кпји су
наведени
у
предметним
услпвима
електрпдистрибуције. Уз услпве за прпјектпваое
дпстављен је и Угпвпр п пружаоу услуге за
прикључеое на дистрибутивни систем електричне
енергије брпј 8М.1.0.0-D-09.20.- 96700-20-УГП пд
30.03.2020. Инвеститпр је у пбавези да пппуни
недпстајуће инфпрмације у Угпвпру, свпјеручнп
пптпише, скенира и пвери квалификпваним
електрпнским сертификатпм и крпз пријаву радпва у
пбједиоенпј прпцедури дпстави пптписани Угпвпр
надлежнпм пргану.
Прикључак прпјектпвати и извести према

Измеоеним техничким услпвима за прикључеое на
дистрибутивну гаспвпдну мрежу вишеппрпдичнпг
стамбенп-ппслпвнпг пбјекта на к.п. 388/1, 393/11 и
393/12 све у КП Ппжега, издатим 24.02.2020. ппд
брпјем 32/2020 пд СИГас д.п.п. Ппжега.

7. ППШТИ УСЛПВИ – САГЛАСНПСТИ :

Инвеститпр је дужан да п свпм трпшку, а ппд услпвима и уз сагласнпст јавних предузећа,
измести све кпмуналне пбјекте чија би безбеднпст и функципналнпст били угрпжени изградопм
планиранпг пбјекта или би свпјим пплпжајем угрпзили безбеднпст будућег пбјекта.
Пбавеза је да се прпјектпваним прпменама у прпстпру, пднпснп будућпм изградопм не
дпведу у питаое сигурнпст и стабилнпст суседних пбјеката и грађевинских парцела. У тпм смислу,
техничкпм дпкументацијпм предвидети пптребне заштитне мере.
8. ППСЕБНИ УСЛПВИ – САГЛАСНПСТИ :

Приликпм прпјектпваоа ппштпвати све прпписе и закпне везане за заштиту живптне
средине, заштиту пд ппжара, санитарну и хигијенску заштиту.
При прпјектпваоу архитектпнских пбјеката и инфраструктуре, прпјектанти су дужни да се
придржавају свих важећих прпписа и нпрматива прптивппжарне заштите пбјекта и насеља. У
даљпј прпјектнпј дпкументацији, ппсебнп разрадити заштиту пбјекта и људи пд ппжара иакп за
пву класу пбјекта није пптребнп прибављати прптивппжарну сагласнпст Министарства унутрашоих
ппслпва.
На катастарскпј парцели брпј 388/1 КП Ппжега налази се деп ТК инфраструктура кпју чини
деп трасе каблпвскпг правца Нп1. Схпднп тпме, пптребнп је извршити измештаое ппстпјеће ТК
инфраструктуре на безбедну лпкацију. Измештаое планирати и извести у свему према Техничким
услпвима Телекпма Србија, издатим 12.06.2019. гпдине ппд брпјем 255458/3-2019, кпји су саставни
деп претхпднп прибављених лпкацијских услпва и задржавају се.
На сампј ивици катастарске парцеле брпј 393/12 КП Ппжега налази се деп ТК
инфраструктуре. Инвеститпр се пбавезује да евентуалне радпве у близини ппдземне ТК
инфраструкуре изведе ручнп, без упптребе механизације и у присуству пвлашћенпг лица.
Евентуалну штету кпја се прпузрпкује укпликп се извпђач не буде придржавап наведених услпва
заштите ппстпјеће инфраструктуре, снпсиће инвеститпр.
Инвеститпр је у пбавези да за пву изградоу прибави сагласнпст власника суседне
катастарске парцеле брпј 388/2 КП Ппжега, пбзирпм да је планирана градоа прпјектпвана на
удаљеоу кпје је маое пд Планпм прпписанпг.
9. УСЛПВИ ЗАШТИТЕ ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА :

Предметнп насеље се налази у 8 (псмпј) сеизмичкпј зпни. У циљу заштите пд пптреса
предметни пбјекат мпра бити безбедан пд рушеоа, пднпснп мпра бити прпјектпван и изведен
према категпризацији и пдредбама Правилника п техничким нпрмативима за изградоу пбјеката
виспкпградое у сеизмичким ппдручјима («Сл. лист СФРЈ» бр. 31/81, 49/82 и 29/83).
10. РПК ВАЖНПСТИ ЛПКАЦИЈСКИХ УСЛПВА :

Лпкацијски услпви важе 24 месеца пд дана издаваоа или дп истека важеоа грађевинске
дпзвпле издате у складу са тим услпвима, за катастарску парцелу за кпју је ппднет захтев.
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11. ПБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТПРА :

Пре ппднпшеоа захтева за издаваое грађевинске дпзвпле, пптребнп је да инвеститпр реши
импвинске пднпсе на предметним катастарским парцелама на кпјима се планира градоа.
На пснпву члана 53а Закпна п планираоу и изградои («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 и
9/20), пбавеза је инвеститпра да пре издаваоа упптребне дпзвпле изврши спајаое парцела у складу

са Закпнпм и пвим лпкацијским услпвима.
12. ДАЉЕ ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА :

Захтев за издаваое грађевинске дпзвпле предати искључивп у електрпнскпј фпрми, а све у
складу са Правилникпм п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем
(«Сл.гл.РС» бр.68/2019) кпјим је ближе прпписан ппступак спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре. Сви
ппступци у пквиру Пбједиоене прпцедуре пбављају се искључивп крпз Централни инфпрмаципни
систем (ЦИС) кпји представља систем за електрпнскп ппступаое у пквиру пбједиоене прпцедуре и
мпгуће му је приступити прекп веб странице: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ кап и
http://gradjevinskedozvole.rs/. Пбједиоена прпцедура, пднпснп пдређене фазе пбједиоене
прпцедуре ппкрећу се пред надлежним прганпм пппуоаваоем пдгпварајућег захтева, пднпснп
пријаве крпз ЦИС, кпји се пптписује квалификпваним електрпнским пптписпм.
Уз захтев за издаваое грађевинске дпзвпле ппднпси се техничка дпкументација сачиоена у
складу са Правилникпм п садржини, начину и ппступку израде и начин вршеоа кпнтрпле техничке
дпкументације према класи и намени пбјекта («Сл.гл.РС» број 73/19) и дпкументација у складу са
Закпнпм п планираоу и изградои («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. Закон и 9/20) кап и сагласнпст
власника суседне катастарске парцеле брпј 388/2 КП Ппжега на предметну градоу какп је наведенп
у тачки 8.
13. ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ :

На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр надлежнпм ппштинскпм већу у рпку
пд три дана пд дана дпстављаоа лпкацијских услпва.
14. НАППМЕНА:

-

Саставни деп издатих лпкацијских услпва је и:
графички прилпг бр. 1;
идејнп решеое урађенп пд стране „ГПРКИМ“ Улица Краља Александра брпј 12/4
Ппжега - пдгпвпрни прпјектант Зпран Р. Вујпвић диа брпј лиценце 300 3556 03;
измеоени технички услпви за прикључеое на дистрибутивну гаспвпдну мрежу
вишеппрпдичнпг стамбенп-ппслпвнпг пбјекта на к.п. 388/1, 393/11 и 393/12 све у КП Ппжега,
издатим 24.02.2020. ппд брпјем 32/2020 пд СИГас д.п.п. Ппжега.
Услпви за прпјектпваое и прикључеое пбјекта стамбенп-ппслпвне зграде у Впјвпде
Мишића, издатим 06.06.2019. гпдине пд „ЕПС Дистрибуција“ д.п.п Бепград, Пгранак
Електрпдистрибуција Ужице ппд брпјем 8М.1.0.0-D-09.20.-96700-20 ;
кап и сви технички услпви кпји су издати у пснпвним Лпкацијским услпвима за изградоу
вишеппрпдичнпг стамбенп-ппслпвнпг пбјекта на катастарским парцелама брпј 387/1, 387/2, 387/3,
388/1, 388/3, 388/4 и 393/6 све у КП Ппжега 03 брпј 350 – 112/2019 пднпснп ROP-POZ-5938-LOC2/2019 пд 13.06.2019. гпдине ,а кпји нису измеоени у пвпм ппступку и тп су:
технички услпви за прикључак на впдпвпдну и канализаципну мрежу издати
05.06.2019. гпдине пд ЈКП „НАШ ДПМ“ ППЖЕГА ппд брпјем 1410/1;
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Услпви за прпјектпваое и прикључеое на кат парцеле брпј 387/1, 387/2, 387/3, 388/1,
388/2 и 388/3 све у КП Ппжега на изграђени деп Змајеве улице, издати пд Пдељеоа за инвестиције,
јавне набавке и развпјне прпјекте 07.06.2019. гпдине ппд брпјем 202/2019;
Технички услпви Телекпма Србија, издати 12.06.2019. гпдине ппд брпјем 255458/32019.
Издаваоем пвих Лпкацијских услпва, престају да важе Лпкацијски услпви за изградоу
вишеппрпдичнпг стамбенп-ппслпвнпг пбјекта на катастарским парцелама брпј 387/1, 387/2,
387/3, 388/1, 388/3, 388/4 и 393/6 све у КП Ппжега 03 брпј 350 – 112/2019 пднпснп ROP-POZ-5938LOC-2/2019 пд 13.06.2019. гпдине.

Пбрађивач :
Ивана Кпраћ, маст.инж.арх.

РУКПВПДИЛАЦ ,
Нада Красић, д.п.п.
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