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Градска управа Града Вршца, Одељење за просторно планирање, урбанизам и 

грађевинарство на основу  чл. 8., 8ђ.у вези чл.53а.- 57. и 130. Закона о планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019 и 37/2019), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Службени гласник РС", бр.68/2019), Правилника о 
класификацији објеката ("Службени гласник РС", бр.22/2015), Просторног плана 
Општине Вршац (“бр.16/2015 и бр.1/2016), Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", број 22/2015), чл. 17 
Одлуке о организацији Градске управе (“Службени лист општине Вршац“ 20/2016), на 
захтев Пауницета Кршована, ул.Вршачка бр.11 путем пуномоћника Милате Роберта из 
Вршца, ул.Анђе Ранковића бр.12/3, поднет дана 22.10.2019.године,  издаје, 

  
ЛОКАЦИЈСКЕ    УСЛОВЕ 

 

I. за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности П+1, бруто развијене 
грађевинске површине 372,19 м2, категорије А, класификациони број 111011, на 
кат.парц.бр.100/2 КО Уљма, површине 1126,00м2  у улици Лоле Рибара бб у Уљми. 

  
II. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Ови локацијски услови издају се на основу Просторног плана општине Вршац 
("Службени лист општине Вршац", бр. 16/2015 и 1/2016) и Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", број 
22/2015) . 

 
III. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом или се се налази на 
растојању које је за појединачне зоне прописано овим правилником. 

Растојање регулационе линије од грађевинске линије у сеоској зони је 5,0 м. У 
сеоској зони растојање из става 1 овог члана утврђује се на основу позиције већине 
изграђених објеката (преко 50%). 

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. 
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ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 

2) у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; 
 
ВИСИНА ОБЈЕКТА 

Висина новог објекта на грађевинској парцели, утврђује се применом правила о 
висинској регулацији, односно дозвољеном висином објеката прописаном овим 
правилником. 

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке 
фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, 
односно приступној јавној саобраћајној површини. 

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 
За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, 

референтна је висина фасаде окренуте према суседу, односно бочној граници парцеле. 
Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или 

ширини регулације. 
Релативна висина је: 

1) на релативно равном терену, на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице и на стрмом терену са нагибом према улици (навише), једнака је висини 
објекта; 
2) висина венца новог објекта са венцем усклађује се по правилу са венцем суседног 
објекта; 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или 
приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то: 
1) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута; 
2) кота приземља може бити виша од нулте коте највише ½ спратне висине од нулте 
коте; 
3) за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа 
од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити нижа од нулте коте највише ½ 
спратне висине; 
4) за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
кота приземља утврђује се локацијским условима и применом одговарајућих тачака 
овог члана. 
 
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. 

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, пословни или објекат јавне намене (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: 
1) излози локала - 0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00 
м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у 
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приземљу; 
2) излози локала - 0,90 м по целој висини у пешачким зонама; 
3) транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 м на 
целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м; 
4) 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; 
5) конзолне рекламе - 1,20 м на висини изнад 3,00 м. 

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 из става 1. овог 
члана које савлађују висину преко 0,90 м, изнад површине терена, улазе у габарит 
објекта. Степенице из става 1. овог члана 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. Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан 
приступ јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2,50 м.  

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. 

Гараже објеката планирају се подземно у габариту, изван габарита објекта или 
надземно, на грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели 
урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости 
грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе. 
 
ОДВОДЊАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈА 

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, 
односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим 



 4 

падом од 1,5%. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати 
према другој парцели. Површинске и друге отпадне воде из економског дворишта у 
сеоским насељима одводе се регулисано до ђубришне јаме када се економско двориште 
налази уз јавни пут. 
 
АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА, ЗАВРШНЕ 
ОБРАДЕ, КОЛОРИТ И ДРУГО 

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други 
елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом. 
 
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ИЛИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ 

Највећи дозвољени индекс изграђености за сеоску зону је 0,8. 
Највећи дозвољени индекс заузетости за сеоску зону је 30%. 

 
ОГРАЂИВАЊЕ  

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. 

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. 
  
 ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗА СЕОСКЕ ЗОНЕ 

Највећа дозвољена спратност објеката свих врста у сеоској зони је највише до 
три надземне етаже. 

Растојање регулационе линије од грађевинске линије у сеоској зони је 5,0 м. У 
сеоској зони растојање из става 1. овог члана утврђује се на основу позиције већине 
изграђених објеката (преко 50%). 

Растојање слободностојећег објекта на делу бочног дворишта и линије суседне 
грађевинске парцеле је 2,50 м, а двојних и објеката у прекинутом низу 4,00 м. За 
изграђене стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 
4,0 м не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

Међусобна удаљеност нових спратних сеоских објеката је 6,00 м, а приземних 
слободностојећих 5,00м. За изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање 
од 3,00 м не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

Грађевинске парцела у сеоском насељу може се преграђивати у функционалне 
целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и 
окућница), с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне 
ограде. 

IV. САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СУ УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ 
ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА: 
1. Услови за пројектовање и прикључење ЕПС Дистрибуције, Огранак Панчево, 

бр.8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-339322-19 од 31.10.2019. године; 
2. Технички услови ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад бр. 06-02-4-1139/1 од 28.10.2019. 
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године; 
3. Технички услови ЈКП “Други октобар”, ЕЈ „Водовод“ бр. 39/15 заводни број; 

39/2019 од 04.11.2019. године; 
 

V. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ СУ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЗА 
ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ. 

 

VI. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА ИЛИ 
ДО ИСТЕКА ВАЖЕЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ИЗДАТЕ У СКЛАДУ СА 
ТИМ УСЛОВИМА, ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ ЗА КОЈУ ЈЕ ПОДНЕТ 
ЗАХТЕВ.  

 

 Паунице Кршован, из Уљме, ул.Вршачка бр.11,  поднео је 22.10.2019. године 
захтев овом Одељењу, путем пуномоћника Милате Роберта из Вршца, ул.Анђе 
Ранковића бр.12/3, заведен под бр. ROP-VRS-32340-LOC-1/2019, заводни број 353-
198/2019-IV-03, за издавање локацијских услова зза изградњу породичног стамбеног 
објекта, спратности П+1, бруто развијене грађевинске површине 372,19 м2, категорије 
А, класификациони број 111011, на кат.парц.бр.100/2 КО Уљма, површине 1126,00м2  у 
улици Лоле Рибара бб у Уљми. 
 

Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је: 
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 

локацијских услова (CEOP taksa potpisano.pdf) 
- Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова (RAT 

potpisano.pdf) 
- Остала документа захтева за издавање локацијских услова (Zapisnik 

potpisano.pdf) 
- Остала документа захтева за издавање локацијских услова (GAT potpisano.pdf) 
- Пуномоћје (Punomocje potisano.pdf) 
- Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (100-2 K.O.Uljma 

KTP DWF.dwf) 
- Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (100-2 K.O. Uljma 

KTP potpisano.pdf) 
- Идејно решење (Krsovan Paunice IDR DWF.dwf) 
- Идејно решење (Krsovan Paunice IDR potpisano.pdf) 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Вршац, је прибавило по службеној дужности техничке услове од имаоца јавних 
овлашћења  и РГЗ СКН Вршац, у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 
и 37/2019) и чланом 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Службени гласник РС", бр.68/2019), о трошку инвеститора. 

Обавезује се подносилац захтева да регулише накнаде за прибављање неопходних 
документација  РГЗ Службе за катастра непокретности Вршац и техничких услова од имаоца 
јавних овлашћења. 

 Чланом  53а 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. 

 Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се следећа документација: 
1) локацијски услови; 
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2)   извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим 
се уређује садржина техничке документације; 
3)   пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује 
садржина техничке документације, у електронској форми;  
4) доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту. 
5) доказ о уплати административне таксе. 

 
Градска административна такса у износу од 7.500,00 динара наплаћена је у 

складу са Одлуком о измени одлуке о општинским административним таксама 
("Сл.лист општине Вршац", бр. 13/2009). 

Републичка административна такса за захтев наплаћена је у износу од 320,00 
динара по тар.бр.1 Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник 
РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 
70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - 
усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - 
усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - 
усклађени дин. изн., 113/2017 и 3/2018 - испр.). 

 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, путем 

пуномоћника; 
2. ЕПС Дистрибуцији, Огранак Панчево; 
3. ЈКП “Други Октобар”, ЕЈ „Водовод“, 

Вршац; 
4. ЈП “Србијагас”, Нови Сад; 
5. АД „Телеком Србија“ Панчево; 
6. РГЗ СКН Вршац; 
7. Архиви. 

 Н А Ч Е Л Н И К 
дипл.грађ.инж. Зорица Поповић 
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