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Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе
Града Вршца на основу члана 53.а – 57 у вези самосталног члана 130 Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014), чл.2, чл.3. и чл.9. Уредбе о локацијским условима ("Службени
гласник РС", број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), чл.7 и чл.12. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број
113/2015, 96/2016 и 120/2017), Плана генералне регулације за насељено место Павлиш
("Службени лист општине Вршац", бр. 10/2015 и 11/2015), на основу чл. 1. Одлуке о
изменама Статута Општине Вршац ("Сл. лист Општине Вршац", бр. 4/2016), чл. 5. и чл.
8. Одлуке о утврђивању органа града Вршца ("Сл. лист Општине Вршац", бр. 1/2016),
чл.1. Одлуке о изменама статута општине Вршац ("Службени лист града Вршца"
бр.4/2016) и чл.17 Одлуке о организације Градске управе ("Службени лист града
Вршца" бр.20/2016), по захтеву Светислава и Весне Бућкош из Павлиша, ул.Првомајска
бр.105, путем пуномоћника Зорана Велковски из Вршца, Гудурички пут бб од
22.08.2018.године, доноси,

ЛОКАЦИЈСКЕ

УСЛОВЕ

I.
за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности П+0, категорије "А",
класификациони број 111011, бруто развијене грађевинске површине 195,00м2, нето
површине 163,45м2 на кат.парц.бр. 612 КО Павлиш површине 801,00 м2 у Павлишу,
ул.Првомајска бб.
ПЛАНСКИ ОСНОВ
Ови локацијски услови издају се на основу Плана генералне регулације за
насељено место Павлиш ("Службени лист општине Вршац", бр. 10/2015 и 11/2015).
II.

III.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЛЕ
Правилима уређења и грађења у Плану су дефинисани услови за прикључење
грађевинске парцеле на насељску комуналну инфраструктуру: јавне саобраћајнице,
водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску мрежу, дистрибутивну
гасоводну мрежу и електронску комуникациону мрежу.
Прикључци на јавну комуналну мрежу се изводе према техничким условима и уз
сагласност предузећа, надлежног за одређену комуналну инфраструктуру.
Оптимални стандард комуналне опремљености грађевинског земљишта био би
решена могућност колског прилаза и прикључака на уличну (јавну) водоводну,
канализациону, електро, гасну (или топловодну), електронску комуникациону и ТВ
кабловску мрежу.

За потребе издавања локацијске и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити
одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је
неопходан за нормално функционисање одређене намене, а који подразумева:
- приступ на јавну саобраћајну површину;
- изграђену јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу, са које ће се обезбедити
прикључење, по условима надлежне електродистрибуције;
- прикључење на јавну водоводну мрежу, по условима надлежног комуналног
Предузећа или дистрибутера;
- прикључење на канализациону мрежу, по условима надлежног комуналног предузећа
или стараоца;
- прикључење на отворене канале за прихват вишка атмосферских вода, по условима
стараоца.
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана, су
следећа:
− Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом
јачине 7ºMCS скале.
– Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности
животне средине у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени гласник
РС'',бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-УС).
– Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору
обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете,
извођач радова је дужан да одмах прекине радове и о томе обавести Покрајински завод
за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налази не униште или оштете и
да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.
– За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на
Основу Закона о културним добрима (''Службени гласник РС'', бр. 71/94, 52/11-др.закон
и 99/11-др.закон) обавеза је инвеститора да прибави услове и сагласност Покрајинског
завода за заштиту споменика културе.
– Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа
(фосили,минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну
вредност, налазач је дужан да то пријави надлежном Министарству у року од осам дана
од дана проналска и да предузме мере њихове заштите од уништења, оштећивања или
крађе.
– Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза.
– Ако је постојећа парцела мања од минимално дозвољене, може се задржати
постојећа парцелација, уз услов да су задовољени остали услови за изградњу дати овим
Планом, за конкретну зону, односно намену.
– Такође, ако је постојећа парцела већа од максимално дозвољене, може се задржати
постојећа парцелација, уз услов, да се индекс заузетости и индекс изграђености
грађевинске парцеле рачунају у односу на површину парцеле максимално дозвољене
овим Планом за одређену намену, односно врсту објеката.
ЗОНА СТАНОВАЊА
ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА
ГЛАВНИ ОБЈЕКТИ: породични стамбени објекти, породични стамбенопословни и пословно-стамбени објекти и пословни објекти. Код стамбено-пословног
објекта преко 50% укупне (бруто развијене) површине објекта је намењено становању,
док је код пословно-стамбеног објекта преко 50% укупне (бруто развијене) површине
објекта намењено пословању.
ВРСТА ОБЈЕКАТА: објекти се граде као слободностојећи, двојни или објекти у
непрекинутом низу.
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УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ Услови за образовање грађевинске парцеле намењене
породичном становању су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 12,0m, минимална
површина парцеле је 400,0m², а максимална 3000,0m²;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 20,0m (2х10,0m), минимална
површина је 400,0m² (2х200,0m²), а максимална 3000,0m² (2х1500,0m²);
- за објекат у низу минимална ширина парцеле је 10,0m, минимална величина парцеле
је 200,0m², а максимална 1500m²;
- за грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа
минимална ширина фронта парцеле је 15,0m, минимална површина 800,0m²,
односно, минимална површина парцеле је 3000,0m², ако се на парцели држи и узгаја
више од 20 условних грла домаћих животиња, а максимална површина парцеле је
6000m².
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА
ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене
грађевинском линијом. Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску
линију, која се најчешће поклапа са регулационом линијом или се објекат повлачи у
дубину парцеле за највише 5,0 m. У изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске
од регулационе линије утврђује на основу позиције већине изграђених објеката у улици
(преко 50%). Ако се у приземној или сутеренској етажи главног објекта планира и
гаража, грађевинска линија се обавезно повлачи на 5,0 m од регулационе линије.
Гаража, као засебан објекат, може се предњом фасадом поставити на регулациону
линију. Главни објекти се на парцели граде уз границу парцеле претежно северне
(односно западне) оријентације. Помоћни и економски објекти се, по правилу, граде у
истој линији као и главни објекти.
Изградња породичних стамбених објеката на парцели може се дозволити под
следећим условима:
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на
минимално 0,5m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације,
односно, основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле.
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на
минимално 4,0m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.
- основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0m
од бочне границе парцеле.
За изградњу осталих главних објеката (пословних, стамбено-пословних, итд.)
важе исти услови као и за стамбене објекте.
НАЈВЕЋИ
ДОЗВОЉЕНИ
ИНДЕКС
ЗАУЗЕТОСТИ
ИЛИ
ИНДЕКС
ИЗГРАЂЕНОСТИ ПАРЦЕЛЕ
У зони становања испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или
максимални индекс изграђености парцеле, који су за:
Породично становање
- индекс заузетости парцеле је максимално 40%.
- индекс изграђености парцеле је максимално 1,0.
- у оквиру парцеле обезбедити минимално 30% зелених површина.
НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ ИЛИ ВИСИНА ОБЈЕКАТА
У зони становања испоштовати максималну дозвољену спратност или
максималну висину објеката, које за одређену намену објеката износе:
- породични, стамбено-пословни, пословно-стамбени и пословни објекат је спратности
од П+0 до макс. П+1+Пк, а укупна висина објекта не може прећи 12,0m;
- економски објекат је максималне спратности П+0, односно П+Пк (ако се у поткровљу
предвиђа складиштење хране за стоку), а максималне висине 7,0m;
- помоћни објекат је макс. спратности П+0 (приземље), а макс. висине 6,0m.
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За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута, односно према нултој коти објекта (кота заштитног тротоара објекта) и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете
јавног или приступног пута,
- кота приземља може бити највише 1,2m виша од нулте коте,
- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2m од
планиране коте заштитног тротоара,
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота
приземља може бити максимално 0,2m виша од коте заштитног тротоара (денивелација
до 1,2m савладава се унутар објекта),
- за гараже лоциране на регулационој линији кота приземља може бити виша од коте
уличног тротоара, односно приступног пута, макс. 0,1m.
Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,5m рачунајући од коте готовог пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ
ПАРЦЕЛИ
Удаљеност породичног стамбеног објекта од других објеката, осим објеката у
низу, не може бити мања од 4,0m (основни габарит са испадом). Гаража (помоћни
објекат) се може предњом фасадом поставити на регулациону линију, уз услов да
кровне равни имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око
хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже.
Пословни и помоћни објекат (летња кухиња, гаража, остава...), могу да се граде
непосредно уз стамбени објекат, тј. на међусобном растојању од 0m. Такође, пословни,
економски и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0m, ако су
задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни
размак не може бити мањи од 4,0m, ако пословни објекат има отворе са те стране, тј.
међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Други објекти се граде у дубини парцеле, иза главног објекта, по правилу, у
истој линији као и главни објекат, с тим да су задовољени прописани услови
међусобног растојања са објектима на истој и суседној парцели. Други (помоћни и
економски) објекти се не морају градити у истој линији са главним објектом, уз услов
да се граде на минимално 1,0m од границе парцеле, као и да су задовољени остали
услови међусобног растојања са објектима на истој и суседној парцели.
Помоћни и економски објекти се могу градити у дну парцеле, на минимално
1,0m од границе парцеле или до међне линије, уз сагласност суседа. Међусобни размак
између економских објеката (на истој парцели) може бити 0m (ако су задовољени
услови противпожарне заштите), односно минимално половина висине вишег објекта.
Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових
помоћних и економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0m, а
изузетно може бити и мање, односно, објекат се гради на међи само уз сагласност
суседа.
Удаљеност ђубришта и пољског клозета од било ког стамбеног, односно,
пословног објекта и бунара у окружењу не може бити мања од 20,0m, односно 50,0m у
односу на било који објекат јавне намене. Ђубриште се гради на минимално 1,0m од
границе суседне парцеле уз услов да се гради ободни зид висине мин. 1,0m (да не би
дошло до разасипања) и да је материјал од којег се гради ђубриште водонепропусан.
Удаљеност економских објеката у којима се складишти запаљиви материјал од
других објеката не може бити мања од 6,0m. Базени могу да се граде на минимално
3,0m од границе парцеле и ако су површине до12m² се не рачунају у индекс заузетости
и индекс изграђености парцеле.
Парцела се може оградити функционалном и естетском оградом чија висина
може бити највише до 2,0m. Сваки власник парцеле има право да огради своју парцелу.
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Улична ограда може да се постави на уличној регулационој линији или на повученој
предњој грађевинској линији објекта. На угаоним парцелама обавезно се постављају
провидне ограде у најмањој дужини двоструке дужине повлачења објекта од обе
уличне регулационе линије, мерено од угла, а ограда може да буде без подзида, са
подзидом висине до 0,8m или живицом до 0,8m чиме се обезбеђује прегледност
саобраћаја на тој раскрсници.
Ограде на регулационој линији када су грађевински објекти увучени у дубину
парцеле треба да су прозрачне (транспарентне). Парапет ограде може бити изидан
(опека, бетон), а стубови између којих се постављају прозрачни панои (од гвоздених
шипки, профилисаног гвожђа, летава и сл.) до висине од 2,0m.
Ограде на регулационој линији која се поклапа са грађевинском линијом могу
бити изидане од непровидног материјала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или
изведене на начин као и ограде код објеката који су увучени у дубину парцеле.
Ограде између парцела могу бити од непровидног материјала (опека, блокови,
бетонске плоче и сл.) или прозрачне (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, жице,
летава и сл.) висине најмање 1,5m. Дозвољено је преграђивање функционалних целина
у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног од економског дела парцела,
стамбеног од пословног дела парцеле и сл.), уз услов да висина те ограде не може бити
већа од висине спољне ограде.
Сваки власник парцеле дужан је да направи уличну ограду, као и ограду десне
границе парцеле гледано са улице и половину стране границе у зачељу парцеле.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ
ВОЗИЛА
Приступ парцели, по правилу, треба да је решен са јавног пута – улице. При
обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо
оставити пропуст за атмосферску воду.
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин. 3,0m и пешачки прилаз мин. ширине 1,0m. За
грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа колскопешачки прилаз је мин. ширине 4,0m. За грађевинску парцелу на којој се планира
изградња пословног/производног објекта мора се обезбедити колско-пешачки прилаз
мин. ширине 3,5m, односно у складу са потребама возила која се користе, и пешачка
стаза мин. ширине 1,5m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле
мора се обезбедити паркинг простор, по правилу: једно паркинг или гаражно место на
један стан, с тим да најмање половина возила буде смештена у гаражи, односно мин.
једно паркинг место на 70m² пословног/производног простора, као и у складу са
важећим прописима који одређену делатност уређују. У оквиру парцеле мора се,
такође, обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор. Уколико се на
парцели обавља пословна делатност намењена ширем кругу корисника, са потребом
обезбеђења смештаја већег броја возила, које се не може у потпуности решити на
припадајућој парцели, може се у уличном коридору, у ширини парцеле, одобрити
изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремете коришћење јавне површине,
функционисање саобраћаја и услови окружења.
АРХИТЕКТОНСКО И ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ЕЛЕМЕНАТА
ОБЈЕКАТА
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са просторним и
временским контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних
фасада, без примене еклектичких елемената. Архитектонским облицима, употребљеним
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске и
визуелне целине у улици и блоку.
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Фасаде објеката могу бити малтерисане и бојене, а могућа је и примена
традиционалних и савремених фасадних облога, примерених овом подневљу и
окружењу објекта (фасадна опека, камен, дрво и сл.). Ограде балкона/тераса морају
бити безбедне за децу (избегавати хоризонталну конструкцију без заштите).
Препоручује се израда косог крова са нагибом кровне конструкције до макс. 45º, у
зависности од кровног покривача, а као кровни покривач се препоручује цреп. Кровни
прозори могу бити у равни крова, или постављени вертикално (кровна баџа). Може се
дозволити и раван кров, нагиба до 10º, ради формирања кровних тераса и башти.
Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,5m, рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6m, односно
регулациону линију више од 1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m. Ако је
хоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску,
односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући
од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- излози локала до 0,3m по целој висини, када ширина тротоара износи најмање 3,0m, а
испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од
2,0m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0m;
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом до 1,0m од спољне
ивице тротоара на висини изнад 3,0m, а у пешачким зонама према конкретним
условима локације;
- конзолне рекламе до 1,2m на висини изнад 3,0m.
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и
без стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и
то:
- на делу објекта према предњем дворишту до 1,2m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне, односно западне
оријентације (ако је растојање објекта до међе најмање 1,5m) до 0,6m, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне, односно источне
оријентације (ако је растојање објекта до међе најмање 3,0m) до 0,9m, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (ако је растојање објекта до међе најмање
5,0m) до 1,2m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30%
стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице не смеју прелазити регулациону линију. Отворене
спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска
линија увучена у односу на регулациону линију за мин. 3,0m и ако те степенице
савлађују висину до 0,9m. Степенице које савлађују висину до 0,9m, а постављају се на
бочни или задњи део објекта, не смеју ометати пролаз и друге функције дворишта.
Степенице које савлађују висину преко 0,9m улазе у основни габарит објекта.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, могу прећи
грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15m до дубине од 2,6m испод површине
тротоара, а испод те дубине мање од 0,5m,
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0m,
- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА
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Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом
објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански
зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни
кров са падом у сопствено двориште). Одводња атмосферских падавина са кровних
површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
На зиду који је лоциран уз границу парцеле претежно северне, односно западне
оријентације, не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев отвора који
су искључиво у функцији вентилационог отвора или осветљења, висине парапета од
мин. 1,8 m.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према
другој грађевинској парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободним падом,
према риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1,5%. Површинске и
друге отпадне воде из економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме.
IV. САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СУ УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ
ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТIТУЦИЈА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ПРИБАВЉЕНИ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ:
1. Услови "ЕПС" ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО БЕОГРАД, ЕД ПАНЧЕВО бр.8Ц.1.1.0.Д.07.15.-246101-18 од 29.08.2018. године;
2. Услови ЈКП”Други Октобар”, ЕЈ “Водовод” Вршац, бр. 46/15, заводни бр.:46/2018
од 04.09.2018. године;
3. Услови ЈКП”Други Октобар”, ЕЈ “Гасовод” Вршац, бр. 06-65/2018-2, заводни
бр.27/2018 од 03.08.2018. године;
V. OВИ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ СУ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЗА
ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ.
VI. 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.
Светислав и Весна Бућкош из Павлиша, ул.Првомајска бр.105, поднели су
захтев овом одељењу дана 22.08.2018. године путем пуномоћника Зорана Велковског из
Вршца, Гудурички пут бб, под бр. ROP-VRS-24431-LOC-1/2018, односно заводни бр.
353-160/2018-IV-03, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта.

Уз захтев за издавање издавање локацијских услова, приложена је следећа
документација:

− Идејно решење (ГЛАВНА СВЕСКА.pdf)
− Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање
локацијских услова (ЦЕОП.pdf)
− Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова (ПОРЕСКА
УПРАВА.pdf)
− Остала документа захтева за издавање локацијских услова (БУЏЕТ ГРАДА.pdf)
− Пуномоћје (ПУНОМОЋ.pdf)
− Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (612 Prvomajska
KTP.pdf)
− Идејно решење (ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ.dwfx)

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе
Вршац, је прибавило по службеној дужности техничке услове од имаоца јавних
овлашћења ЕД Панчево, ЈКП " Други октобар " ЕЈ "Гасовод" и "Водовод" и РГЗ СКН
Вршац, у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
7

РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чланом 11. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник
РС", бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), о трошку инвеститора.
У поступку обједињене процедуре прибављени су уверење и копија плана РГЗ
Службе за катастар непокретности Вршац од 24.08.2018.год. Докази о уплатама
трошкова издавања уверења и копије плана по спецификацији за пружање услуга РГЗ у
износу од 1690,00 динара нису приложени, као ни остале доказе о уплати осталих
имаоца јавних овлашћења.

Чланом 53.а став 5 Закона о планирању и изградњи, прописано је да локацијске услове
за објекте који нису одређени у члану 133. и 134. истог закона, издаје надлежни орган јединице
локалне самоуправе.

Градска административна такса у износу од 7.000,00 динара наплаћена је у
складу са Одлуком о измени одлуке о општинским административним таксама
("Сл.лист општине Вршац", бр. 13/2009).
На ове услове може се поднети приговор градском већу Града Вршца у року од три дана
од пријема истих.

Обрадио: дипл.инж.арх. Моника Леган
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. РГЗ СКН Вршац
3. ЕД Панчево
4. ЈКП "Други октобар" Вршац
5. Грађевинској инспекцији града Вршца
5. Архиви

НАЧЕЛНИК
дипл.инж.грађ.Зорица Поповић

8

