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ZA URBANISTI^KO-

ARHITEKTONSKU RAZRADU 

LOKACIJE I IZGRANJU 

PORODI^NOG STAMBENOG 

OBJEKTA na  kat. parceli br. 9019/2 

KO U`ice 
 

 

investitor: 

 

Lu~i} Dragan, U`ice 

 

 

obra|iva~:    

AG biro, 
d.o.o. U`ice,  

Ul. Kurlagina 10, U`ice 

direktor: 

 

  Milo{ Papi}, dipl. in`. gra|. 

 

odgovorni urbanista: 

 Ana Papi}, dipl. in`. arh. 

 

 

 

 

U`ice, mart 2019. godine 



SADR@AJ 

 

 

I  OP[TA DOKUMENTACIJA 

 

 1. Izvod iz upisa agencije za privredne registre 

 2. Re{enje o odre|ivanju odgovornih projektanata 

 3. Licenca odgovornog urbaniste 

 4. Projektni zadatak 

 

 

I I TEKSTUALNI DEO 
 

 5. Pravni osnov za izradu UP 

 6. Planski osnov za izradu UP 

 7. Povod, predmet i cilj izrade UP 

 8. Podru~je i granice UP 

 9. Opis stanja na terenu 

 10. Regulaciono i nivelaciono re{enje 

 11. Saobra}ajno re{enje 

 12. Parterno ure|enje  

 13. Bilans povr{ina  

 14. Urbanisti~ki pokazatelji i numeri~ke vrednosti  

 15. Pravila gra|enja  

 16. Uticaj objekta na `ivotnu sredinu 

17. Mere za{tite nepokretnih kulturnih i prirodnih 

dobara 

18. Mere za{tite od po`ara 

 

 

I I I  TEHNI^KI USLOVI ZA INFRASTRUKTURU 
 

  

IV DOKUMENTACIJA URBANISTI^KOG PROJEKTA: 

 

1. Topografski plan kat. parcela br. 9019/2 i 9019/1 

KO U`ice, EV br. 00-96/18, koji je izradila Agencija 

Elipsa, U`ice od novembra 2018. godine. 

2. Kopija plana  kat. parcele br. 9019/2 KO U`ice, br. 

953-1/2019-132 od 19. 02. 2019. godine. 

 
3. Prepis lista nepokretnosti br. 4186  KO U`ice od 

19. 02. 2019. god. izdat od SKN U`ice. 

 
4. Kopija katastarskog plana vodova za k.p. 9019/2 KO 

U`ice, br. 956-01-307-1302/2019 od 



22.02.2019.godine 

 

5. Tehni~ki uslovi za priklju~enje na vodovodnu I 

kanalizacionu mre`u, izdati od JKP Vodovod U`ice 

broj 03-252/2 od 21.02.2019. godine 

6. Tehni~ki uslovi za priklju~ak na gradsku mre`u 

atmosferske kanalizacije, JP U`ice razvoj, U`ice, broj 

09-115/2 od 26.02.2019.godine 

 

7. Tehni~ki uslovi za priklju~ak na gradsku saobra}ajnu 

mre`u, JP U`ice razvoj, U`ice, broj 09-115/1 od 

26.02.2019.godine 

8. Tehni~ki uslovi za priklju~enje na elektroenergetsku 

mre`u izdati od EPS DISTRIBUCIJA, broj 8M.1.0.0-

D-09.15.-56254-19 od 14.03.2019. godine 

9. Informacija o lokaciji, Grad U`ice, Gradska uprava 

za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne 

poslove, VI broj 353-115/18-02 od 

12.03.2018.godine 

10. Zaklju~ak, Grad U`ice, Gradska uprava za 

urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, 

VI broj 353-35/19-02 od 04.02.2019.godine 

11. Zapisnik o glavnoj raspravi Republika Srbija, 

Osnovni sud u U`icu, broj 6 II 269/12 od 

14.08.2013.godine  

  

 

 V    GRAFI^KI DEO: 

 1.  Izvod iz plana   

 2.  Šira dispozicija  

 3.   Postoje}e stanje sa granicom UP-a 1:250 

 4.   Predlog preparcelacije 1:250 

 
5.   Dispozicija objekta sa nivelacionim i 

regulacionim re{enjem  
1:250 

 6.  Saobra}aj sa planom ure|enja partera 1:250 

 7.  Sinhron plan infrastrukture  1:250 

    Idejno re{enje objekta   



 

 

 

 

 

 

 

 

I     OP[TA DOKUMENTACIJA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE[ENJE ZA ODGOVORNE PROJEKTANTE POJEDINIH DELOVA TEHNI^KE 

DOKUMENTACIJE 

 

 

OBJEKAT: Urbanisti~ki projekat za urbanisti~ko-arhitektonsku 

razradu lokacije i izgranju porodi~nog stambenog 

objekta na  kat. parceli br. 9019/2 KO U`ice 
 

 

INVESTITORI:   Lu~i} Dragan, U`ice, Mom~ila Te{i}a 4 

 

 

LOKACIJA:   U`ice, Mom~ila Te{i}a 4 

 

 

 

Za glavnog i odgovornog projektanta pri izradi tehnicke dokumentacije odre|ujem za: 

 

Urbanisti~ki deo  Papi} Ana, dipl. ing. arh. 

 

 

Odgovorni projektant }e  prilikom izrade tehnicke dokumentacije postupiti u svemu 

po odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Slu`beni glasnik Republike Srbije", 

broj 72/09, 81/09, 64/10 i 24/2011, ~lan 65.,121/2012, 42/2013 US, 50/2013US i 

98/2013US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018) 

 

         Direktor 

 

          

                                                              Papi} Milo{, dipl. ing. gra|. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTNI ZADATAK 

 

 

Potrebno je uraditi Urbanisti~ki projekat za urbanisti~ko-arhitektonsku razradu lokacije 

i izgranju porodi~nog stambenog objekta na  kat. parceli br. 9019/2 KO U`ice. Idejno 

re{enje koje je sastavni deo UP-a izradio ARHIMIS doo, U`ice, odgovorni projektant 

Milo{ Sekuli} dipl in`. arh. br. licence 300 1167 03. 

 Projekat raditi prema va`e}im tehni~kim propisima, normativima i 

standardima.  

 

 

 

                       

INVESTITOR: 

 

 

 

Lu~i} Dragan 

 



II   TEKSTUALNI DEO 
 

 

 

 

 

 

 

PRAVNI OSNOV ZA IZRADU URBANISTI^KOG PROJEKTA 

Pravni osnov za izradu plana sadr`an je u: 

 Zakonu o planiranju i izgradnji  ("Slu`beni glasnik Republike 

Srbije", broj 72/09, 81/09, 64/10 i 24/2011, ~lan 65.,121/2012, 

42/2013 US, 50/2013US i 98/2013US, 132/2014, 145/2014 i 

83/2018) 

 Pravilnik o sadr`ini, na~inu i postupku izrade dokumenata 

prostornog i urbanisti~kog planiranja ("Slu`beni glasnik 

Republike Srbije", broj 64/2015)    

 

 PLANSKI OSNOV ZA IZRADU URBANISTI^KOG PROJEKTA 

 
Planski osnov za izradu plana sadr`an je u: 

 

 Planu generalne regulacije "U`ice-centralni deo" I faza  ("Slu`beni list 

Grada U`ica" broj 9/15) 

 

POVOD, PREDMET I CILJ IZRADE URBANISTI^KOG PROJEKTA 

Povod izrade Urbanisti~kog projekta  

 Potreba investitora za izgradnjom porodi~nog stambenog objekta na 

kat. parceli br. 9019/2 KO U`ice  

 Predmet izrade Urbanisti~kog projekta  

 Urbanisti~ko - arhitektonska razrada lokacije, odnosno primena 

utvr|enih parametara regulacije i nivelacije iz Plana generalne 

regulacije "U`ice-centralni deo" I faza  ("Slu`beni list Grada U`ica" 

broj 9/15) radi izgradnje porodi~nog stambenog objekta na kat. 

parceli br. 9019/2 KO U`ice. 

 Cilj Urbanisti~kog projekta 

 Stvaranje preduslova za dobjanje lokacijskih uslova za izgradnju 

porodi~nog stambenog objekta  

 

 



PODRU^JE I GRANICE URBANISTI^KOG PROJEKTA 

 

 Lokacija za koju se izra|uje urbanisti~ki projekat nalazi se u U`icu, u 

centru grada u blizini gradske pijace. 

 Granice Urbanisti~kog projekta su granice kat. parcele br. 9019/2 KO 

U`ice.  

 

 Ukupna povr{ina podru~ja obuhva}enog Urbanisti~kim projektom 

iznosi 2a 38m2. 

 

 Podru~je obuhvata Urbanisti~kog projekta: 

 

kat. parcela br. 9019/2 KO U`ice, povr{ine 2a 38m2, u privatnoj svojini: 

        - Lu~i} Dragan (Miloratko), U`ice, Mom~ila Te{i}a 4, 1/1 

 

 Postoje}e stanje:  

 

k.p. br. 9019/2  KO U`ice je po kulturi  

- zemlji{te pod zgradom-objektom, povr{ine 0a 74m2 

- zemlji{te pod delom zgrade, povr{ine 0a 49m2 

- zemlji{te pod delom zgrade, povr{ine 0a 7m2 

- zemlji{te uz zgradu-objekat, povr{ine 1a 08m2 

 

 

OPIS STANJA NA TERENU 

 

Lokacija za koju se izra|uje Urbanisti~ki projekat nalazi se u strogom centru 

grada U`ica.  

Na kat. parceli br. 9019/2 KO U`ice postoji izgra|en stambeni objekat koji 

jednim delom prelazi na kat. parcelu br. 9020/1 KO U`ice i koji je prema 

Zapisniku o glavnoj raspravi, Republika Srbija, Osnovni sud u U`icu, broj 6 II 

269/12 od 14.08.2013.godine predvi|en za uklanjanje. Poslovni objekat 

monta`nog karaktera koji se delom nalazi na kat. parceli 9019/2 KO U`ice u 

povr{ini od 74m2, a delom na kat. parceli 9019/1 Ko U`ice  ima odobrenje za 

gradnju za deo objekta i on se zadr`ava.  Na lokaciji postoje i dva pomo}na 

objekta-{upe koji su tako|e predvidjeni za uklanjanje. Teren je ravan. Lokacija 

ima direktan pristup na javnu saobra}ajnicu. Lokacija je infrastrukturno 

opremljena. 



REGULACIONO I NIVELACIONO RE[ENJE 

 

Predmet Urbanisti~kog projekta je urbanisti~ko - arhitektonska razrada 

lokacije radi promene i preciznog definisanja kompatibilne namene me{ovitog 

(porodi~nog i vi{eporodi~nog) stanovanja za namenu vi{eporodi~no 

stanovanje sa komercijalnim sadr`ajima u okviru Plana generalne regulacije 

"U`ice-centralni deo" I faza  ("Slu`beni list Grada U`ica" broj 9/15) na kat. 

parceli br. 9019/2  KO U`ice u izgradnje porodi~nog stambenog. 

Plana generalne regulacije "U`ice-centralni deo" I faza  ("Slu`beni list Grada 

U`ica" broj 9/15))  za predmetnu lokaciju, koja se nalazi u zoni 1 - Zona 

gradskog centra-podzona U1.2., blok 24, definisana je namena vi{eporodi~no 

stanovanje sa komercijalnim sadr`ajima K2 – trgovina, zanatstvo i usluge, 

poslovanje.  

Zakonom o planiranju i izgradnji  ("Slu`beni glasnik Republike Srbije", broj 

72/09, 81/09, 64/10 i 24/2011, ~lan 65.,121/2012, 42/2013 US, 50/2013US i 

98/2013US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018) u ~lanu 61 stav 2. predvi|eno je 

da se kroz izradu Urbanisti~kog projekta za urbanisti~ko-arhitektonsku 

razradu lokacije mo`e utvrditi promena i precizno definisanje planiranih 

namena u okviru  planom definisanih kompatibilnosti. Obzirom da se radi o 

sasvim srodnim namenama koje ne isklju~uju jedna drugu i u velikom delu 

grada koegzistiraju kao me{ovito stanovanje porodi~no stanovanje se mo`e 

smatrati kao kompatibilna namena vi{eporodi~nom stanovanju. 

 

Horizontalna i vertikalna regulacija definisane su gabaritima i spratno{}u 

objekta ( grafi~ki prilog br. 4 i Idejno re{enje objekta).  

 

Na lokaciji UP-a planirana je izgradnja porodi~nog stambenog. Postoje}i 

poslovni objekat koji se delom nalazi na kat. parceli 9019/2 KO U`ice, a 

delom na kat. parceli 9019/1 Ko U`ice  ima odobrenje za gradnju za deo 

objekta i zadr`ava  se. Planirani objekat se pozicionira delimi~no na mestu 

postoje}eg stambenog objekta koji se uklanja u skladu sa Zapisnikom o 

glavnoj raspravi, Republika Srbija, Osnovni sud u U`icu, broj 6 II 269/12 od 

14.08.2013.godine u kome je definisana me|usobna saglasnost vlasnika kat. 

parcela 9019/2 i 9020/1 KO U`ice da svoje budu}e objekte mogu graditi do 

zajedni~ke me|e. 

Planirana spratnost objekta je Po+Pr+1S+Gal  

(podrum+prizemlje+sprat+galerija). Sadr`aj objekta predstavlja jedna 

stambena jedinica. Ukupna BRGP objekta iznosi 175.40 m2.  

Planirana kota poda prizemlja iznosi 406.00 m.n.v. 

 

 

 

ANALITI^KO GEODETSKE TA^KE 

GRA\EVINSKE LINIJE  

1. 7 407 510. 60     4 857 217. 43 

2. 7 407 512. 84     4 857 220. 93 

3. 7 407 517. 85     4 857 217. 75 



4. 7 407 521. 97     4 857 224. 17 

5. 7 407 525. 05     4 857 222. 21 

6. 7 407 518. 69     4 857 212. 26 
 

 

 

SAOBRA]AJNO RE[ENJE 

 
Lokacija ima direktan pristup na ulicu Mom~ila Te{i}a. U skladu sa 

kriterijumom jedno parking mesto po stambenoj jedinici obezbe|eno je jedno 

parking mesto za putni~ki automobil u delu dvori{ta uz ulicu Mom~ila Te{i}a. 

PARTERNO URE\ENJE 

Pe{a~ki pristup objektu  predvi|en je kao betonske raster plo~e, kao i parking 

prostor. Ostali deo parcele je travnata povr{ina sa niskim dekorativnim 

rastinjem. Ukupna povr{ina pod zelenilom iznosi 20% povr{ine  parcele. 

 

BILANS POVR[INA 

 
 gra|evinska parcela 1 

1. Povr{ina gra|evinske parcele 

- povr{ina gra|evinske parcele 1 iznosi 2a 38m2. 

 

 2. Povr{ina objekta  

Povr{ina pod objektima (zauzetost): 
(74+90.30 m2) 

164.30 m2 

Bruto razvijena gra|evinska povr{ina: 
(74+175.40 m2) 

249.40 m2 

 

 

URBANISTI^KI POKAZATELJI I  NUMERI^KE VREDNOSTI 
  

 gra|evinska parcela 1 

 1 - stepen ili indeks zauzetosti 

                P pod objektima                         164.30 

  -------------------    x 100 = ----------- x 100 = 69  % 

  P parcele                                238 

 2 - stepen ili indeks izgra|enosti 

BRGP                                  249.40 

  --------------------- = -------------- = 1.0 

  P parcele                               238 



  Dobijeni pokazatelji su u skladu sa maksimalnim urbanisti~kim parametarima 

datim Planom generalne regulacije "U`ice-centralni deo" I faza  ("Slu`beni list 

Grada U`ica" broj 9/15))  za predmetnu lokaciju, koja se nalazi u zoni 1 - Zona 

gradskog centra-podzona U1.2., blok 24 sa namenom vi{eporodi~no stanovanje 

sa komercijalnim sadr`ajima K2 koji iznose: 

 indeks izgra|enosti - max 3.2 

 max spratnost – 6 nadzemnih eta`a 

PRAVILA GRA\ENJA 
 

 Namena objekta : porodi~ni stambeni objekat 

 Sadr`aj objekata : 1 stambena jedinica 

 Tip objekata : Slobodnostoje}i objekti 

 Spratnost objekta: Po+Pr+1S+Gal  

 Horizontalna regulacija 

objekta : 
Definisana u grafi~kom prilogu 4 

 Kota suterena : 406.00 m.n.v. 

    Povr{ina  pod objektom: 67.76m2 

    BRGP objekta: 175.40 m2 

    Oblik krova - krov. ravni : dvovodan, nagiba 35-40° 

    Max. visina objekta: 
10.00m 

 

 Krovni pokriva~: Opekarski crep 

 Fasada: 
Kombinacija dekorativnog kamena i silikatne 

fasade  

UTICAJ OBJEKTA NA @IVOTNU SREDINU 
  

 Planirani objekat po svom sadr`aju ne spada u vrstu objekata koji pri 

uobi~ajenom kori{}enju negativno uti~u na `ivotnu sredinu. 

 

MERE ZA[TITE NEPOKRETNIH KULTURNIH I  

PRIRODNIH DOBARA 

 
U okviru granica UP-a, ne postoje podaci o evidentiranim nepokretnim 

kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom za{titom. Ako se u toku gra|evinskih 

radova nai|e na arheolo{ki lokalitet, potrebno je prekinuti radove i obavestiti nadle`ni 



zavod za za{titu spomenika, a ukoliko se nai|e na prirodno dobro, prekinuti radove I 

obavestiti nadle`no ministarstvo za za{titu `ivotne sredine. 
 

 

MERE ZA[TITE OD PO@ARA 
 

U skladu sa Zakonom o za{titi od po`ara (Sl. Glasnik RS broj 111/2009 i 

20/2015) u toku izrade projekta za gra|evinsku dozvolu, primeni}e se sva pravila u 

smislu za{tite od po`ara svih instalacija u objektu, kao i vatrootpornosti svih 

primenjenih materijala predvi|enih za izgradnju objekta koji reguli{u ovu oblast. 
 

 

III  TEHNI^KI USLOVI ZA INFRASTRUKTURU 
 

 

Uslovi priklju~enja na vodovodnu i kanalizacionu mre`u 

 Vodovod 

Objekat se priklju~uje na gradsku vodovodnu mre`u preko postoje}e 

vodovodne linije LGC Ø80 mm u ulici Mom~ila Te{i}a.  

 

 Fekalna kanalizacija  

Objekat se priklju~uje na postoje}u kanalizacionu liniju u ulici Mom~ila Te{i}a.  

 

 Ki{na kanalizacija  

Objekat se priklju~uje na postoje}u mre`u atmosferske kanalizacije koja se 

nalazi u ulici Mom~ila Te{i}a.  

 

 

Uslovi priklju~enja na sistem elektro energetske mre`e 

Da bi se planirani objekat priklju~io na elektroenergetsku mre`u potrebno je 

zbog planiranog ru{enja dva pomo}na objekta demontirati postoje}i nadzemni 

priklju~ak izveden samonosivm kablovskim snopom X00-A 4x16 mm2 sa 

betonskog stuba u ulici Lipa, NN mre`e X00/O-A 4x70mm2 „Vatrogasni dom„, 

nn nn izvod br.6. 

Za priklju~enje budu}eg objekta potrebno je na betonskom stubu nn mre`e 

X00/O-A 4x70mm2 u ulici Mom~ila Te{i}a postaviti merni orman sa dva 

trofazna brojila 2x3x16A. Priklju~ak sa nn mre`e izvesti samonosivim snopom 

X00-A 4x16mm2 iz TS 10/0.4kV BLOK LIPA. 

   

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV     DOKUMENTACIJA 

URBANISTI^KOG PROJEKTA 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Одељење за катастар водова  Ужице
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

КОПИЈА KATAСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА
                  за кп 9019/2 КО Ужице

Начелник :

Копија плана водова је верна оригиналу.
Напомена: Катастарска подлога се не мора слагати са стањем парцела у катастру непокретности.

Kат. Oпштина Размера 1:

Број:

Ужице

Горан Максимовић, дипл. геод. инж.

956-01-307-1302/2019

1000

(С

У Ужицу,22.02.2019. године

Легенда:
ПТТ
Електро
Водовод
Канализација
Гасовод
Топловод























































 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за 

спровођење планова и изградњу, решавајући по захтеву Драгана Лучића из Ужица, Улица 

Момчила Тешића бр. 4, ЈМБГ 0409945790011, за издавање локацијских услова за 

реконструкцију са доградњом породичног стамбеног објекта на кат. парцели бр. 9019/2 

КО Ужице, у Ужицу, на основу члана 12. став 2. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем ("Сл.  гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017),  доноси 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Драгана Лучића из Ужица, Улица Момчила Тешића бр. 4, 

ЈМБГ 0409945790011, за издавање локацијских услова за реконструкцију са доградњом 

породичног стамбеног објекта на кат. парцели бр. 9019/2 КО Ужице, у Ужицу. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Драган Лучић из Ужица, Улица Момчила Тешића бр. 4, је, преко пуномоћника 

Николе Секулића из Ужица, поднео захтев ROP-UZI- 1658-LOC-1/2019, заводни број VI 

бр. 353–35/19-02 од 29.01.2019. године, за реконструкцију са доградњом породичног 

стамбеног објекта на кат. парцели бр. 9019/2 КО Ужице, у Ужицу и приложио следећа 

документа: 

 

- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП 

- Доказ о уплати РАТ 

- Доказ о уплати предујма за израду локацијских услова 

- Лист непокретности 

- Геодетски снимак 

- Идејно решење (у pdf формату) 

- Идејно решење - графички прилози (у dwg формату) 

- Сагласност 

- Пуномоћје 

 

 

Након провере испуњености формалних услова за поступање по поднетом захтеву, 

утврђено је да поднети захтев и приложено идејно решење не садрже податке потребне за 

издавање тражених локацијских услова.  

 

У захтеву и идејном решењу потребно је допунити или ускладити следеће податке: 

- Захтев је поднет за доградњу постојећег објекта на кат. парц. бр. 9019/2 КО 

Ужице. 

У идејном решењу, графички прилози - постојеће стање, у листу ситуација и у 

основама приказан је предметни постојећи објекат изграђен на три кат. 

парцеле, кат. парц. бр. 9019/2, 9020/1 и 9019/1 све КО Ужице, а приказана је 

само једна парцела. 

- У захтеву је за постојећи објекат/објекте наведено да се део руши а део 

задржава 

У графичкој документацији није приказано који део постојећег објекта се 

задржава и реконструише а који се руши и на којим парцелама.  
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- У захтеву, подаци о постојећим објектима на парцели – површине објеката који 

се руше, није прецизирано на који део објекта се односи 36,21 m
2
 који се рушe, 

као ни на који објекат се односи 74 m
2
 површине која се задржава. 

Број постојећих објеката на парцели наведен у захтеву, треба да се слаже са 

важећим катастарским стањем. 

- По правилу се за објекте класе ''А'' прибављају услови за прикључење на 

дистрибутивни систем ел. енергије и системе водоснабдевања и одвођења 

отпадних вода. У приложеној главној свесци идејног решења наведено је да се 

прикључци задржавају постојећи и нису приложени подаци за прибављање 

услова, док је у текстуалној документацији наведено да су прикључци 

предвиђени према условима. 

- Према расположивим катастарским подацима део предметног објекта има 

одобрење за градњу.  

Да би се могла одобрити реконструкција и доградња, неопходно је да 

предметни објекат има грађевинску и употребну дозволу или решење о 

озакоњењу. 

- Намена површина према важећој планској документацији је вишепородично 

становање са комерцијалним делатностима. Уколико објекат који се дограђује 

нема грађевинску и употребну дозволу или решење о озакоњењу може се 

поднети захтев за изградњу новог вишепородичног или пословног објекта.  

 

 

На основу свега наведеног, приложени захтев и идејно решење не садрже потребне 

податке за издавање локацијских услова. 

Обзиром да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, то је 

одлучено као у диспозитиву овог закључка. 

 

 

Напомена 

Имајући у виду да је предмет овог захтева доградња постојећег породичног 

стамбеног објекта на локацији на којој је планом предвиђено вишепородично становање 

са комерцијалним делатностима и да се захтев односи на објекат изграђен на три 

катастарске парцеле, потребно је, пре подношења захтева за локацијске услове, израдити 

и потврдити урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду 

локације у складу са чл. 60. – 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“,  број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 54/2013 - решење УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014 и 83/2018).   

 

Да би се могли издати предметни локацијски услови, неопходно је да се поднесе 

нови захтев у складу са наведеним примедбама. 

 

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 

дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе 

усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију 

поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду. 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити 

приговор градском већу у року од три дана од дана достављања.  

 

ГРАД УЖИЦЕ 

Градска управа за урбанизам, изградњу 

и имовинско правне послове 

Одељење за спровођење планова и изградњу 

ROP-UZI-1658-LOC-1/2019 

Заводни број VI број 353-35/19-02 

04.02.2019.године 

  

 

 

                                              НАЧЕЛНИК 

 

  

дипл.инж.грађ.Зоран Деспић 

  

 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V     GRAFI^KI PRILOZI 
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