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Република Србија 
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
Општинска управа 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ 
ROP-PML-10081-LOC-1/2019 
Датум: 22.05.2019.године 
 

                                                                      
 
 Одељење за урбанизам Општинске управе општине Петровац на Млави, поступајући по 
захтеву ,,Виолета Вујчић предузетник радња за изградњу и продају станова и локала 
,,Вујчић градња,, Велики Поповац,, из Великог Поповца, а на основу члана 53а, 54, 55 , 56, 
57 и 215 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018), члана 9, 10. Уредбе о локацијским 
условима (,,Службени гласник Рeпублике Србије" број 35/2015 и 114/2015), ГП ,,Петровац 
2026,,(,,Службени гласник Општине Петровац на Млави'' број 5/07), и потврђеног 
урбанистичког пројекта (број потврде 350-193/19-03/2 од 16.04.2019) издаје:                                                                          
 

Л О К А Ц И Ј С К Е    У С Л О В Е 
 

За изградњу вишепородичног стамбеног објекта 
на катастарској парцели број  

726 К.О. Петровац у Петровцу на Млави 
 
 
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ 
 

1. Број катастарске парцеле: 726, 
2. Катастарска Општина: Петровац на Млави, 
3. Површина парцеле: 879 м2, 
4. Постојећи објекти на парцели: нема, 
5. Назив планског документа, односно планског документа и урбанистичког 

пројекта: ГП ,,Петровац 2026,,  (,,Службени гласник Општине Петровац на 
Млави'' број 5/07) и урбанистички пројекат за изградњу вишепородичне 
стамбене зграде на кп.бр.726 К.О.Петровац у ул.Српских Владара у Петровцу на 
Млави (број потврде 350-193/19-03/2 од 16.04.2019), 

6. Услови за прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру: 
 Услови Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, 

број:168/2-2019 од 22.05.2019.године 
 Услови КЈП ,,Извор,, Петровац на Млави, број:1570 од 10.05.2019 године, 
 Услови ЕПС Дистрибуција број: 8V.1.0.0.-154565-19 од 16.05.2019, 
 Услове у погледу мера заштите од пожара издате од стране МУП РС, 

Сектора за ванредене ситуације, Одељења за ванредне ситуације у 
Пожаревцу Одсека за превентивну заштиту, број: 09/25/2 број 217-
14577/17-01 у којима се констатује да нема посебних условау погледу 
мера заштите од пожара, 

 Услове ,,Телеком Србија,, деловодни број: 224329/3-2019 од 09.05.2019 
7. Категорија објекта: ,,V,, 
8. Класификациона ознака: 112222 
9. БРГП објекта: укупна БРГП надземне и подземне етаже 2.634,82 м2, надземне 

етаже БРГП 1.981,97м2 
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10. Намена објекта: вишепородични стамбени објекат 
11. Положај објекта у односу на регулационе линије: Објекат је из улице Српских 

Владара постављен на регулацији суседних објеката и прати њихову регулацију 
чиме се образује компактност блок-а, тако да се грађевинска и регулациона 
линија поклапају. Из улице Радише Вујчића, објекат је такође постављен у 
регулацији објеката који се налазе у наставку улице а у свему према приложеној 
ситуацији која је саставни део техничке документације предате за издавање ових 
локацијских услова. Положај новопланираног објекта је такође дефинисан у 
потврђеном урбанистичком пројекту за изградњу вишепородичне стамбене 
зграде на кп.бр.726 К.О.Петровац у ул.Српских Владара у Петровцу на Млави 
(број потврде 350-193/19-03/2 од 16.04.2019), 

12. Дозвољени индекс заузетости: 75% 
13. Дозвољени индекс изграђености: 2.4 
14. Дозвољена висина: 14 метара мерено од коте тротоара у ул.Српских Владара, 
15. Услови и начин обезбеђења приступа парцели: Колски и пешачки приступ 

парцели је из улице Радише Вујчића у свему према ситуацији која је саставни 
део техничке документације и урбанистичког пројекта. 

16. Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила: вишепородични 
стамбени објекат поседује 18 стамбених јединица и 18 паркинг места која су 
предвиђена у гаражи у систему ,,WOHR Parklift-401,, (2 возила по систему) чиме 
је за сваки стан обезбеђено паркинг место у гаражи. 

17. Остали подаци о правилима уређења и грађења за зону или целину у којој 
се налази катастарска парцела: 

 катастарска парцела се налази у просторној целини 1.8  
 Дозвољене су намене: становање средњих густина, услуге, јавне службе, јавно 

зеленило. Забрањене су намене које могу да угрозе животну средину. Дозвољена 
је ревирзибилна промена намене објекта о оквиру дозвољених намена уколико се 
тиме не угрожава животна средина. Планиран је процес унутрашњег ширења 
града, коришћењем првенствено неизграђених простора, који обухватају: 
доградњу и надоградњу квалитетних и замену постојећих неквалитетних 
објеката и изградњу нових објеката на слободним парцелама. Блоковска 
изградња, са објектима на регулацији или повлачењем унутар блока, уз промену 
урбане структуре (породично у вишепородично) укрупњавањем парцела, завинсо 
од карактеристика околних објеката и претежне регулације.Положај грађевинске 
линије у односу на регулациону линију се одређује на основу положаја 
грађевинске линије већине објеката (преко 50%). Оптимална величина парцеле за 
објекте вишепородичног становања је 800-1000м2. 

18. Сеизмика: VII зона MCS скале, 
19. Физичко географске карактеристике: терен је раван, 
20. Геомеханика: није вршено геомеханичко испитивање тла на локацији, 
21. Подземни водови: према приложеним подацима катастра подземних водова, на 

парцели нема евидентираних подземних водова. 
 
 
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ КОЈИ СЕ ГРАДИ: 
 
Намена објекта: вишепородични стамбени објекат 
Површина под објектом-приземље: 527.28 м² 
Конструктивни систем: А.Б. скелет, испуна бетонски блокови 
Међуспратна конструкција: ЛМТ 
Спољна столарија: ПВЦ 
Спољна обрада зидова: Демит+фундермакс+камен 
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Тип крова: Плитак кос кров 5° (трапезасти лим) 
Прилаз објекту: из ул.Радише Вујчића 
Уређење парцеле: парцела није уређена 
Ограда парцеле: не постоји 
Намена по етажама: становање 
Остало: Објекат се налази на углу ул.Српских Владара и Радише 

Вујчића и делом објекта се налази на међи са кп.бр.742 
К.О.Петровца. Део објекта (угаони до пасажа) се налази 
у потпуности у габаритима старог ватрогасног дома који 
се налазио на том месту. Поткровље је сакривено иза 
фасадног платна како би се добио ефекат кубичне 
форме. 

 
ДРУГИ УСЛОВИ: 
 
 У моменту издавања локацијских услова нема фактичких услова за изградњу објекта у 
складу са поднетим захтевом а закључење Уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са 
одговарајућим имаоцем јавних овлашћења је претходни услов за издавање грађевинске дозволе 
ако се у условима за пројектовање и прикључење које је издао ималац јавних овлашћења 
констатује да се објекат за који је поднет захтев не може изградити без изградње или доградње 
комуналне или друге инфраструктуре, односно додатног припремања или опремања 
грађевинског земљишта. 
За објекат за који се издају локацијски услови инвеститор је у обавези да: 

1. Изради Извод из пројекта за грађевинску дозволу, 
2. Пројекат за грађевинску дозволу израђен од стране привредног друштва, односно 

другог правног лица, односно предузетника који су уписани у одговарајући регистар за 
израду техничке документације а у свему према закону о планирању и изградњи 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014), Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката 
(,,Сл.гласник РС,, бр.23/15 и 77/15) и свим важећим техничкимн прописима.  

3. Пројекат за грађевинску дозволу садржи и изјаву одговорног пројектанта и вршиоца 
техничке контроле којом се потврђује да је пројекат урађен у складу са локацијским 
условима, прописима и правилима струке. 

4. Сви поднесци као и техничка документација се достављају у форми електронског 
документа. 

5. Пре почетка радова а по добијању грађевинске дозволе, поднети захтев за пријаву 
радова, 

6. Извршити неопходна геодетска обележавања пре изградње објекта, 
7. По завршеном извођењу темеља, урадити геодетско снимање од стране надлежних 

организација и поднети захтев за издавање потврде о усаглашености темеља са 
техничком документацијом, 

8. Након извођења објекта , поднети захтев за завршетак објекта у конструктивном 
смислу. 

 
Упутство о правном средству: 
 
 На издате локацијске услове може се поднети приговор општинском већу у Петровцу на 
Млави у року од 3 дана. По истеку рока за подношење приговора  на локацијске услове (3 
радна дана од дана њиховог достављања), може се поднети захтев за издавање грађевинске 
дозволе. 
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 Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу усклади са 
правилима грађења и свим условима садржаним у локацијским условима. 
 Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске 
дозволе издате у складу са овим локацијским условима, за катастарску парцелу за коју је 
поднет захтев. 
 
 

                                         




