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Општинска управа општине Алибунар, Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и
имовинско-правне послове, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' број 113/15 и 96/16), члана 9.
Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 35/15 и 114/15), преиспитаног Урбанистичког плана
Владимировца (''Сл. лист општине Алибунар ''број 3/93) и Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15), на основу члана 16. и 19. Одлуке о организацији Општинске
управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар`` бр.33/2016) и Решења бр. 1-112-81-4/2016-03-02 од
01.12.2016. године, по захтеву инвеститора Бокун Миријанe из Владимировца, Жарка Зрењанина 58, путем
пуномоћника Меза Андријане из Владимировца, Цара Лазара 45, издају се
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

За изградњу стамбеног објеката спратност П+0 (приземље), категорије А класификационе ознаке 111011,
површине Пбр=197м2 и Пнт=138,70м2, у насељу Владимировац, на парцелама број 193 к.о. Владимировац, улица
Жарка Зрењанина број 62, са прилазом из исте у.лице парцела број 460 к.о. Владимировац.
ЛОКАЦИЈА: Парцела број 193 к.о. Владимировац се налазе у грађевинском реону насеља Владимировац у блоку
број 23 у зони индивидуалног становања.
Према подацима са интернет странице РГЗ-а за лист непокретности бр.1948 од 23.08.2017.год. к.о. Владимировац
парцела 193 је земљиште у грађевинском подручју укупне површине 619м2, са породићним стамбеним објектом
површине 102м2, преузет из земљишне књиге, приватна својина Бокун Миријане.
Према копији плана са подземним водовима број 952-04-23/2017 од 08.08.2017.год. на парцели постоји објекат а у
улици су евидентирани водови гаса, ТТ и водовда.
Према Ктастарско топографском плану од 19.07.2017.год, израђен од стране доо ''Георад'' Панчево, на парцели не
постоји објекат, односно брисан је.
Према ИДР-у број А/IDR-01/17 од јула 2017.год, израђен од стране ''АМ ПРОЈЕКТ'' из Владимировца, планира се
изградња стамбеног објекта са једним станом П+0.
На основу важеће планске документације за насеље Владимировац (преиспитани Урбанистички палн
Владимировца и Просторни план општине Алибунар) у овој зони је предвиђено индивидуално становање и
примењује се важећа планска документација и Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и
изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15) за насеља средњих густина.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 10 м, двојних објеката 16м и објеката у
непрекинутом низу 5м.
Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећих објекта је 300м2, двојног објекта 400 м², објекта
у непрекинутом низу, атрјумски и полуатријумских објеката 200м2, као и објекта у прекинутом низу-200м2.
Предметнa парцелa je укупнe површине 619м2 и ширине фронта 26,27м и задовољава услове грађевинслке парцеле
у зони индивидуалног становања.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења за опште стамбене и мешовите зоне у насељима средњих густина:
Највећа дозвољена спратност објеката у овој зони утврђује се у складу са околном постојећом градњом, а не више од
П+1+Пк.
Растојање између регулационе и грађевинске линије за објекте осим објеката у низу је 3,0 m, осим кад
се локацијски услови издају за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија поклапају.
У зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу, износи по правилу
најмање половину висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.
Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на
просторијама за становање (као и атељеима и пословним просторијама).
Удаљеност планираних од околних објеката, осим објеката у низу, по правилу је 5,0 m. а минимум 4,00 m ако један од
зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,00 m не могу се на суседним странама предвиђати
наспрамни отвори стамбених просторија.
При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине и
симетричан светларнику постојећег објекта.
Најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност
објеката, је 2,5 m.
За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање не могу се на суседним странама
предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.
Планира се грађевинска линија на удаљености 10м од регулационе линије и у овом делу је потребно ускладити
растојање са параметрима из локацијских услова.
МИНИМАЛНИ СТЕПЕН ОПРЕМЉЕНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРОМ
Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела у општој стамбеној зони у насељима средњих густина са два
или више типова стамбене изградње, у мешовитим зонама у насељима средњих густина са два или више типова
нестабене градње, у градској стамбеној и општој зони већих густина и централној градској и пословној зони, има
излаз на јавну саобраћајну површину, у складу са рангом и правилима за најмању дозвољену ширину појаса
регулације, у којој је изграђена или је планирана минимално водоводна, канализациона и електроенергетска
мрежа.
Прикључци на електроенергетску, водоводну, канализациону мрежу и саобрачајни прикључак урадити у складу
са условима за пројектовање и прикључење предметног објекта и то:
1. Услови за пројектовање и прикључење број 8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-205607-17 од 11.08.2017.год. издати од
стране ЕПС дистрибуција Огранак Електродистрибуција Панчево према којима је прикључак са постојеће
нисконапонске мреже у улици Жарка Зрењанина, на изводу из ТС''Владимировац 3'' са одобреном снагом
од 17,25kW са обавештењем да су трошкови обраде услова 4.892,40РСД а накнада за прикључење износи
73.230,76РСД;
2. Потврда ЈКП''Универзал'' Алибунар број 2157/2017 од 16.08.2016.год. којим су дати технички услови
према којима се прикључак на водоводну мрежу налази на удаљености 6м, цевима типа PE цеви Ф200,
дубине минимум 0,90м, да је кућни прикључак дозвољен максимално типа Ф25мм ПЕ цевима и фактура за
издавање истих у износу од укупно 4.200,00 динара;
Канализациона мрежа се планира у свим улицама насеља Владимриовац а до изградње исте потребно је изградити
бетонску водонепропусну септичку јаму за прикупљање отпадних вода из објекта, као прелазно решење, удаљену
минимум 15,00м од објекта за становање и 1,00м од границе парцеле и не могу се лоцирати према јавном путу и
улици
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог
грађевинском линијом.
Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске парцеле.
Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте (делови објеката, склоништа, гараже и сл.) 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.
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ
Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објеката исте или
компатибилне намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.
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На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног
објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени или пословни објекат (гараже, оставе,
септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летња кухиња, пољски клозет и сл.).
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:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00 м на целој ширини објекта са
висином изнад 3,00 м;
- 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.
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.
УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРУ ЗА ПАРКИРАЊЕ И
ГАРАЖИРАЊЕ ВОЗИЛА
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то – једно паркинг
или гаражно место на један стан.
Парцела има приступ ширине 3,00м, са јавног пута у улици Жарка Зрењанина, парцела број 460.
ОДВОДЊАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈА
Површинске воде се одводе 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.
АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА, ЗАВРШНЕ ОБРАДЕ, КОЛОРИТ И ДРУГО
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним
архитектонским пројектом.
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗОНЕ
1.Индекс изграђености или индекс заузетости
1) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње – 1,6;
2) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње – 50%;
2. Ограђивање по појединачним зонама
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или
транспарентном оградом до висине од 1,40 м.
Грађевинске 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 одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на
грађевинској парцели која се ограђује.
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Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност суседа, тако да
стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе
грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 м, 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.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о
ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу
појединих објеката.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржи за објекте категорије
„А“: пројекат архитектуре са изјавом одговорног пројектанта да објекат има одговарајућу носивост и стабилност и
елаборат енергетске ефикасности, а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин
вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката (''Сл. гласник РС'' 23/15, 77/15, 58/16,
96/16 и 67/17).
Уз захтев за локацијске услове поднето је и прибављено:
1. Идејно решење број А/IDR-01/17 од јула 2017.год, израђен од стране ''АМ ПРОЈЕКТ'' из Владимировца;
2. Ктастарско топографски план од 19.07.2017.год, израђен од стране доо ''Георад'' Панчево;
3. Копију катастарског плана водова бр. 952-04-23/2017 од 08.08.2017.год;
4. Пуномоћије;
5. Доказ о уплати такси;
6. Услови број 8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-205607-17 од 11.08.2017..год. издати од стране ЕПС дистрибуција Огранак
Електродистрибуција Панчево;
7. Потврда ЈКП''Универзал'' Алибунар број 2157/2017 од 16.08.2017.год.
Бокун Миријана из Владимировца, путем пуномоћника Меза Андријана из Владимировца, под број ROP-ALI22986-LOC-1/2017 од 01.08.2017.год. је поднела захтев за издавање локациских услова за изградњу стамбеног
објекта категорије А, класификационог броја 111011, у насељу Владимировац, на парцели бр.193 к.о.
Владимировац. Увидом у достављено Идејно решење и прибављене услове, утврђено је да се могу издати
локацијски услови.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са
тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу Општине Алибунар у року од 3
дана од дана пријема истих.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
Саша Цветковић
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