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Општинска управа Богатић, Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове, грађевинско
земљиште и инфраструктуру, решавајући по захтеву Милице Шокчанић из Сремске Митровице, и
Марка Шокчанића из Новог Сада, чији је пуномоћник Марко Павић из Црне Баре, за издавање
локацијских услова за узградњу стамбеног објекта у Богатићу, на кат..парц. бр. 10268/8 KO Богатић
на основу чл.53а-57 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",бр.72/2009, 81/2009
– исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлуке УС, 132/2014, 145/2014, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр.
68/2019), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС" бр.115/2020), Плана генералне
регулације за насељено место Богатић – ревизија плана („Сл.лист општине Богатић“, бр. 03/2018),
издаје:

 

Л  О  К  А  Ц  И  Ј  С  К  Е      У  С  Л  О  В  Е

За изградњу стамбеног објекта спратности П

на катастарској парцели   бр. 10268/8  К.О. Богатић

Подаци о локацији:

 

Број кат.парцеле: 10268/8  К.О.  Богатић                                               

Место, улица и број:   Богатић, 

Површина парцеле:  0.08,20 ha

Начин коришћења земљишта и катастарска класа: -земљиште у грађевинском подручју -

                                                                                        њива 2. класе      

                                           

Постојећа намена парцеле: С2 – Зона Породичног становања ниских густине становања

Подаци о објекту:

Категорија:  А

Класификациони знак:    111011 –  100,00% 



Бруто развијена грађевинска површина је 196,11м2

 

Извод из ПГР Богатић – ревизија плана

031. С2 ЗОНЕ РЕТКИХ НАСЕЉА И ПОРОДИЧНЕ ИЗГРАДЊЕ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA

У зони су прeдвиђeнe нaмeнe стaнoвaњa (стaнoвaњe у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим
oбjeктимa, нa пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и прeдбaшту). Oдoбрaвa сe
рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa oбjeкaтa или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд
услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa.
Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa
oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa
изгрaдњa oбjeкaтa у кoјима сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. Прeпoручуjу сe: тргoвинa
на мало прeхрaмбeним прoизвoдимa, услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пoслoвaњe,
лeкaрскe oрдинaциje, aпoтeкe,  oбjeкти и тeрeни зa спoрт и рeкрeaциjу  и сл.

У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема
одвођења атмосферских и подземних вода; регулисање корита каналске мреже; комунално
опремање и побољшање хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења
отпадних вода, снабдевања водом за пиће и др.); изградња и реконструкција мостова-прелаза,
асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних канала и подизање дрвореда;
формирање и уређење других јавних површина;  евентуалне локације привремених објеката на
јавним површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката.

За изградњу објеката у овим зонама издаваће се Локацијски услови директно на основу одредби
Ревизије ПГР.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

Нaмeнa
oбjeкaтa

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности.
Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa и
прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим правилима 001.

Прaвилa
пaрцeлaциje

У условима постојеће изграђености блока са индивидуалним парцелама (блок
реализован у минимално 55% планиране изградње: минимална површина нове
парцеле 2,5 ара (одступање до -5%), минимална ширина фронта 7m.

За неизграђене блокове, приликом формирања индивидуалних парцела:
минимална површина нове парцеле 4,0 ара (одступање до -5%), минимална
ширина фронта 12m. Ширина фронта може бити мања уколико се испуни
критеријум величине парцеле али не мања од 7,0м.

У условима постојеће изграђености блока са сукорисничким парцелама:
објекат=парцела под условом да је обезбеђен приступ преко површине јавне
намене или сукорисничке парцеле минималне ширине 2,5m.

Приступи Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину



парцелама минимaлнe ширинe 2,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe се не препоручују због високог нивоа подземних
вода али се не забрањују уколико инвестотир примени
одговарајуће хидротехничке мера Подземне етаже oбjeкaтa мoгу
дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa
oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљену незастрту зелену
површину.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 50%, aкo посебним условима ниje другачије
дефинисано. У заједничким двориштима, уз обезбеђену
сукорисничку површину минималне ширине 2,5m и уз извршену
парцелацију у складу са власништвом, дозољени Из=100%

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама  010 и просторне целине у којој се
парцела налази, односно у складу са одредбама које се утврде
ПДР.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама  010. Oбjeкaт трeбa дa будe
нajмaњe 3,7 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (0,7 и
3,0 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд
0,7m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и
изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo
je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa
зa грaдњу. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5m oд бoчнe
грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким
пaрaпeтoм.

Удаљеност од задње међе:

минимално 0,7 м за приземне објекте,
минимално 1,5 м за објекте П+1 или П+Пк,
h/2 висине венца за све остале објекте,
изузетак од наведених услова представљају
међусобне сагласности суседа.

Спрaтнoст  и
мaксимaлни
брoj
стaмбeних
jeдиницa

Ревизијом ПГР се дефинишу четири вида становања у овој зони:

Максимална спратност до 1 надземне етаже са максимално
1 стамбеном јединицом: у условима када је парцела мања
од 2,5 ара; када је у заједничком дворишту удаљеност од
наспрамног објекта на суседној парцели мања од 3,7m.
Максимална спратност до 2 надземне етаже са максимално
2 стамбене јединице: у условима када је парцела мања од 3
ара; када је у заједничком дворишту удаљеност од
наспрамног објекта на суседној парцели мања од 6,99m.
Максимална спратност до 3 надземне етаже са максимално
3 стамбене јединице: у условима када је парцела већа од 3
ара; када је у заједничком дворишту удаљеност од
наспрамног објекта на суседној парцели минимално 7,0m.



Спратност и удаљење који су дефинисани за изградњу
објеката у заједничким двориштима у низу, односе се на
максималну спратност стамбених објеката на сопственој
парцели условљену ширином слободног простора испред
главне фасаде објекта и међне линије према суседу.
Уколико је удаљеност од међе мања од дефинисане а
инвеститор жели подићи објекат више спратности, у
приземљу се не могу налазити просторије стамбене намене
а удаљеност отвора стамбених просторија од суседне међе
мора бити минимално 3,7м.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама  018.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

За нову изградњу је обавезно формирање незастртих зелених површина од
минимално 40% унутар сопствене парцеле.

Обавезно је одредити место за контејнер/посуду за смеће у складу са правилима
уређења II 1.6.11 Систем за евакуацију отпада.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са општим одредбама  016. Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa
зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и пoсeбни услoви кojи су истим
дeфинисaни.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим
правилником. У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo
дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти али се могу постављати стакленици и пластеници
иза главних објеката. Њихова површина не улази у индекс заузетости.

Економски објекти се не могу градити. Уколико су постојећи и имају одобрење за
изградњу, могу се задржати у складу са утврђеним условима. На њима је могуће
само текуће и инвестиционо одржавање. Уколико објекти нису легални,
дозвољена је задржати објекат уз промену намене.

Пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг
oбjeктa. Минимално растојање од границе парцеле је 0,7m. Објекат  се може
поставити и на међу:

уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини
преклапања;
уколико постоји сагласност суседа;
уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.

Објекти могу бити монтажно/демонтажни.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности делатности прикупљања, селекције, третмана и одлагања отпада.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима



(зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у
близини школа и сл).

    

005. Изградња другог објекта на парцели: У стамбеним зонама је дозвољена изградња другог
стамбеног или објекта компатибилне намене на парцели, максималне спратности П+1, до границе
максимално дефинисаних параметара за целу парцелу.

010. Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако
да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано постављање инфраструктуре, а да
не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Грађевинске
линије дефинишу максималне границе градње објекта, а габарит објекта може бити већи
(препусти) и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама.

Грађевинске линије објеката према регулацији површина јавне намене приказане су у графичком
прилогу "План саобраћаја, регулације и нивелације; грађевинске линије" и оне су обавезујуће
осим за изградњу објеката у радним зонама (за све случајеве) и слободностојећих објеката када
је ширина парцеле у дубини шира него до регулације, када грађевинске линије могу бити
повучене према унутрашњости сопствене парцеле. Грађевинске линије постојећих објеката се
задржавају, уколико Ревизијом ПГР није другачије одређено. Уколико је графичким прилогом
нанета грађевинска линија а одступање у односу на постојећи објекат је мање или једнако 1,0м,
сматраће се да се задржава постојећа грађевинска линија објекта.

У случају да се постојећи објекат или део објекта шири од 1,0м налази у простору између
планиране грађевинске и регулационе линије, објекат се задржава, уз могућност инвестиционог
одржавања објекта или дела објекта који прелази грађевинску линију. На објекту или делу објекта
у зони грађења дефинисаној грађевинском линијом, могуће су све интервенције на постојећем
објекту (доградња, назиђивање и др), уз поштовање правила грађења утврђених овим планом.

У случају замене објекта или реконструкције већег обима, објекат се мора градити према
правилима за нове објекте. У случају да се гради нови објекат а да су за суседне објекте
дефинисане различите грађевинске линије, инвеститор има право да се определи за једну по
свом избору.

У зонама насељског центра где је условљено да се грађевинска и регулациона линија поклапају,
нису дозвољена одступања. Изузетно, у зони између регулационе и грађевинске линије је
дозвољено постављање рампи /лифтова за обезбеђење приступа лицу са посебним потребама.

Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који се налазе у
оквиру планираних површина јавне намене, морају се уклонити.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти могу
бити постављени:

Као слободностојећи објекти, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле.
У прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле. Овај
тип изградње подразумева прибављање сагласности суседа, сем у случајевима да су такви
услови утврђени приликом израде планова детаљне регулације.
У непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске
парцеле. Сагласност суседа није потребна за изградњу новог објекта до дубине од 17m од
регулације. Одстојања објекта од суседа у дубини већој од 17m се одвија према правилима
за изградњу слободностојећег објекта или се захтева сагласност суседа за постављање
новог објекта на међу. Ревизијом ПГР у Улици војводе Степе се утврђује изградња објеката у
непрекинутом низу, узимајући у обзир затечено стање изграђености. Изузетак од овог
правила може бити само постојење неког правног основа између суседа (предходно дате,
судски оверене сагласности).



У непрекинутом или прекинутом низу унутар заједничких дворишта. Обавезно је обезбеђење
колског приступа сваком објекту, минималне ширине 2,5m преко заједничке/сукорисничке
површине.

Унутрашње грађевинске линије према суседима се дефинишу у складу са традиционалним
правилима грађења на територији општине Богатић: 0,7м и 3,0м од суседа. Изградња објеката на
међи се може дозволити уз сагласност суседа. Обавезно је формирање колског приступа у сваку
грађевинску парцелу од 3,0 м, односно минимално 2,5 за случајеве да се ради о реконструкцији
постојећих објеката или да је ширина фронта парцеле мања од 7,0м

Грађевинске линије горњих етажа (висина од 3,0м од коте тротоара) могу да прелазе грађевинску
линију према регулационој линији до 1,6m у оквиру сопствене парцеле, односно 0,6м у случају да
се регулациона и грађевинска линија поклапају. Испади на објекту не смеју се градити на
растојању мањем од 1.5m бочне границе парцеле. Препусти у блоковима где се поклапају
грађевинска и регулациона линија су дозвољени до четвртине ширине тротоара, максимално
0,6m. Препусти над површинама јавне намене не улазе у индекс заузетости парцеле а у оквиру
просторне целине "Богатић 1", ни препусти у оквиру сопствене парцеле не улазе у индекс
заузетости.

Елементи конструкције у оквиру сопствене парцеле који савлађују висину до 90цм од коте
тротоара (степеништа, рампе и сл) могу да пређу грађевинску линију приземља.  Елементи
конструкције приземља у зонама где се поклапају регулациона и грађевинска линија морају бити у
оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија.

При детаљној разради простора, при изради планова детаљне регулације, може доћи до мањег
одступања од дефинисаних максималних грађевинских линија, при чему се растојање
грађевинске од регулационе може смањити (од дефинисаног Ревизијом ПГР), уколико се ради о
преовлађујућој грађевинској линији квалитетних објеката у улици или уличном фронту блока,
уколико то технолошки процеси на парцели захтевају и сл.

011. Спратност објеката се дефинише бројем надземних етажа за појединачне зоне, у складу са
терминологијом Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.
гласник РС", бр, 22/15).

Ако није другачије дефинисано подзаконским актом, Ревизијом ПДР се дефинишу одредбе за
изградњу надземних етажа. Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe
висинe 4,2 m. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 m oд
нулте коте + 3,0 m спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 m oд кoтe призeмљa кoja je нa + 0.15 m oд
нулте кoтe). Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат. Пoд спрaтoм сe
пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3 m. Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa
чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%. Пoд пoдкрoвљeм сe
пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe висинe дeфинисaнe
Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсeљску цeлину, при чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe
бити вeћa oд 4,5 m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт,
мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 m, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 m.
Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг
нaгибa дo 150, бeз кoриснe пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe
тeрaсe трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм aрхитeктурoм oбjeктa нe
прeлaзи зaдaту висину. Искључуje сe свaкa мoгућнoст нaкнaднoг зaтвaрaњa нaткривeнe тeрaсe
зaдњe eтaжe. Ниje дoзвoљeнa примeнa нa jeднoм oбjeкту и пoдкрoвљa и пoвучeнoг спрaтa.
Максималне коте слемена за надземне етаже су: +11,70 за три надземне етаже; +14,70 за четири
надземне етаже; +17,70 за пет надземних етажа; +20,70 за шест надземних етажа. Максималне
коте слемена за објекте више спратности се дефинишу ПДР или урбанистичким пројектом.
Препоручују се коси кровови али се не условљавају. Одступање од ових параметара је оправдано
у случајевима усклађивања висинске регулације са суседним објектом.



013. Спољне степенице нису дозвољене сем ако се не ради о степеницама које су предвиђене
противпожарним елаборатом и служе за евакуацију.

014. Објектима се мора обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95). Приступни пут за
ватрогасна возила има следеће карактеристике најмања ширина коловоза за једносмерно
кретање возила је 3,5м, а за двосмерно кретање 6,0m; унутрашњи радијус кривине који остављају
точкови је 7,0m, а спољашњи радијус кривине 10,5m; успон (рампа) нагиба мањег од 12,0%-ако се
коловоз не леди; а ако се леди мањег од 6,0%. Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног
пута или посебна саобраћајница којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није
даља од 25,0m од габарита објекта.

015. Обликовање фасаде: Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe
фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 м. Прoзoри и
врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. Прoзoри сa
висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe фaсaдe, a кoд стaнoвa кojи су jeднoстрaнo
oриjeнтисaни, прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу имaти мaску нa фaсaди (зидaну, мeтaлну...). У
случajу двojних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, ниje дoзвoљeнa рaзличитa oбрaдa фaсaдa у
пoглeду диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe плaстикe. У прojeктнoj дoкумeнтaциjи
мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл.
Препусти над јавним површинама могу бити максимално до 1/4 ширине тротоара али не шире од
60 цм. Одвођење атмосферских вода није дозвољено преко суседних парцела.

 

018. Паркирање: Обавезно је поштовање следећих норматива:

Табела 16: Нормативи за обезбеђење паркинг простора*

Нaмeнa Брoj пaркинг мeстa** Јeдиницa

Стaнoвaњe 1 пм стaн

Становање социјално
угрожених категорија
становништва

0,7 пм стaн

Бaнкe, здравствена, пословна,
образовна или
административна установа

1 пм 70 m2 корисног простора

У целини "Богатић 1": 200 м2 корисног
простора

Трговина на мало 1 пм 100 m2 корисног простора

У целини "Богатић 1": 200 m2 корисног
простора

Пoштe 1 пм 150 m2 корисног простора



Рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 8 стoлицa

У целини "Богатић 1": 20 столица

Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи) 1 пм до 10 крeвeтa

Спoртскa хaлa 1 пм 40 глeдaлaцa

Бискoп, дoм културe 1 пм 30 сeдиштa

Производни, магацински и
индустријски oбjeкти

1 пм 20 запослених

* Напомена: сем ако другачије није наведено у тексту плана за појединачне локације и затечено
стање

**Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места,
примењује се матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број.

Хотели, ресторани и други угоститељски и туристички објекти који не могу да обезбеде потребан
број паркинг места на сопственој парцели, могу да закупе паркинг места на површинама јавне
намене, за време док обављају делатност.

Не препоручује се формирање подземних етажа за паркирање због високог нивоа подземних вода
али се та могућност не искључује уколико инвеститор примени одговарајуће хидротехничке мере.
Број надземних етажа за паркирање није ограничен. Инвеститор има право да објекат вишеетажне
гараже изгради као самосталан објекат на парцели. Инвеститор има права да паркирање унутар
објекта реши преко косих рампи у складу са техничким нормативима. Паркирање унутар објекта
се може решити преко механичких и хидрауличких система за паркирање (ауто лифтови,
клацкалице и др.) у складу са нормативима и атестима произвођача. Инвеститор може, уколико на
сопственој парцели не може да обезбеди услове за паркирање, да обезбеди секундарни паркинг
(гаражни) простор у радијусу од 200m од објекта на посебној парцели, уколико се стекну законски
основи за то.

Локална самоуправа може донети одлуку да се инвеститори ослободе обавезе обезбеђења
одређеног процента обавезног паркинг простора на сопственој парцели, уз надокнаду која ће бити
коришћена за изградњу објекта јавне гараже. За изградњу нових објеката инвеститор може
платити надокнаду за максимално 20% недостајућих паркинг места. У случајевима када се врши
надзиђивање објеката без околног земљишта (објекат=парцела) надокнада се плаћа максималних
100% за свако недостајуће место дограђеног дела објекта. Сви услови ће бити дефинисани
одговарајућом одлуком локалне самоуправе.

Уколико инвеститор не изведе објекат у складу са условима за паркирање, нема могућности покретања
процедуре израде урбанистичког плана којим би променио нормативе. (Одступања се не могу верификовати
израдом новог плана, осим измене Ревизије ПГР).

Свако треће паркинг место у оквиру површине јавне намене мора бити озелењено (формиран
дрворед). Формирањем дрвореда на паркингу унутар сопствене парцеле, инвеститор може да
коригује обавезну зелену површину до -5% (планирана површина х 0,95). У супротном, нису
дозвољена одступања од дефинисане зелене површине. Озеленити паркинг просторе високим
лишћарима широких крошњи без плодова који могу да угрозе пролазнике или јавну површину и
аутомобиле (избегавати врсте које имају велике и тврде плодове, плодове који би запрљали
простор. Предлог је да се озелени свако друго или треће место. Код врста које имају коренов



систем који би могао да денивелише саму паркинг подлогу, приликом садње поставити  прстенове
који би усмерили корен у жељеном правцу.

019. Ограђивање: Парцеле је потребно оградити дуж међних линија. Уколико се на парцели
одвијају искључиво терцијарне делатности (администрација, трговина, услуге и сл.) ограђивање
према улици није обавезно, а ограђивање према суседима може бити предмет договора са
суседом. У супротном, власник парцеле дужан је да изгради ограду десне границе парцеле
гледано са улице и половину стране границе у зачељу парцеле.

Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на
грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије већ искључиво према дворишту. Уколико удаљеност ивице уличног коловоза и
границе парцеле није довољна за несметано скретање возила која приступају комплексу, улазну
капију је потребно померити ка унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини
возила која ће имати приступ комплексу. Грађевинска парцела може се преграђивати у
функционалне целине, али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње
ограде.

Висина уличне ограде износи максимално 2 м, с тим да висина пуног (зиданог) дела износи
максимално 0,9 м, а преко те висине ограда може бити транспарентна или жива ограда од
одговарајуће врсте биљака.

Висина ограде ка суседним парцелама износи 140 цм и нема ограничења у погледу
материјализације ограде. Висина ограде према суседу може да износи максимално 2 м уколико се
прибави сагласност суседа. Сагласношћу се дефинише и материјализација дела ограде од 140-
200 цм.

Парцеле са производним објектима који захтевају посебне услове у погледу функционалног
издвајања или заштите непосредног окружења (производни погони, радионице, бензинске
станице, образовне установе и сл.) могу се ограђивати према суседима оградом висине до 2,2 м.

Превентивне мере заштите  у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу: поштовање степена
сеизмичности од 7-80 MKS приликом пројектовања, извођења или реконструкције објеката и свих
других услова дефинисаних сеизмолошким условима (Републички сеизмолошки завод, бр. 02-
338/14 од 26.05.2016.г). На основу достављених услова, граница зона је нанета на графички
прилог планиране намене површина.

ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

Нa пoдручjу oбухвaтa нису рaђeнa детаљна инжeњeрскo-гeoлoшкa истрaживaњa. Обавезна изада
геотехничких елабоата дефинисана је законом (Закон о планиању и изгадњи са подзаконским
актима, Закон о удаству и геолошким истаживањима, "Сл. Гласник С" б. 88/11 и подзаконским
актима).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Приликом пројектовања и изградње површине јавне намене и објекта који је је у јавној употреби,
неопходно је применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања,
 пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и Закона о спречавању
дискриминације особа са инвалидитетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06).

 

УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРУ



Водовод: Снабдевање објекта водом извршити прикључењем на јавни водовод а према Условима
за пројектовање и прикључење на водоводну мрежу које је издало ЈКП “БОГАТИЋ“ под бр. 968-1
 од 22.08.2022 године

Фекална канализација: Фекалну канализацију евакуисати до септичке јаме, која трба да

буде   водонепропусна и којој се мора обезбедити колски прилаз ради пражњења. Септичку 

јаму лоцирати минимално 2,00м од регулационе линије, мин. 2,00м од границе суседних

парцела.

Кишна канализација: Са крова и избетонираних површина одводи се  у зелене површине

Електро инсталације: Објекат ће се на електро мрежу прикључити према

Условима за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије издатим од

Електродистрибуција Србије доо Београд огранак Електродистрибуција Шабац

бр. 2460800-1157-346-УПП-22 од  23.08.2022.год.

 

Посебни услови за градњу

На парцели нема изграђених објеката.

Рок важења Локацијских услова је две године од дана издавања.

Саставни део Локацијских услова чине:

Идејно решење бр.113/2021,  из новембра 2021.год, израђено од стране самосталног бироа
за  пројектовање „WALL“ Невена Јанковић предузетник Лозница Ул. Кнеза Милоша бр.12,
План намене за парцелу бр.10268/8 КО Богатић
План саобраћаја за парцелу бр. 10268/8 КО Богатић
Услови за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије издати од

    Електродистрибуција Србије доо Београд огранак Електродистрибуција Шабац

    бр. 2460800-1157-346-УПП-22 од  23.08.2022.год.

Уговор о пружању услуга за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије
Услови за пројектовање и прикључење на водоводну мрежу које је издало ЈКП “БОГАТИЋ“

Локацијски услови нису основ за изградњу објекта, већ су основ за израду пројекта за грађевинску
дозволу и издавање грађевинске дозволе

Одговорни пројектант је у обавези да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са
прописима и правилима струке и  свим осталим посебним условима садржаним у Локацијским
условима

На основу локацијских услова може се, на основу члана 134. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС",бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлуке УС, 132/2014 и 145/2014) прибавити
грађевинска дозвола.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се:



Доказ о плаћеним таксама
Извод из Пројекта за грађевинску дозволу
Пројекат за грађевинску дозволу
Елаборат енергетске ефикасности
Доказ о промени намене обрадивог пољопрвредног земљишта

Уговор између инвеститора и финансијера - ако постоји

 

Одговорни пројектант је у обавези да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са
прописима и правилима струке и  свим осталим посебним условима садржаним у Локацијским
условима.         

 

На издате локацијске услове може се поднети приговор општинском већу општине Богатић у року
од три дана од дана достављања Локацијских услова, таксиран са 743,00 динара општинске
административне таксе по тарифном броју 1 Одлуке о општинским административним таксама
(„Службени лист Општине Богатић и др.“, бр.32/2015), која је уплаћена на ж.р.бр. 840-742251843-
73  с позивом на број  97  26-024.      

 

Услове доставити :

  -  Инвеститору

  - Електродострибуцији Шабац

  - ЈКП Богатић

 

 

 

 

                                                                                                       

                      Обрадио:                                                                       По овлашћењу:

Љубиша Бировљевић дипл.грађ.инж                                    Зоран Арсеновић маст.грађ.инж


