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Oпштинска управа ппштине Житпрађа, Одељеое за прпстпрнп планираое,урбанизам и пбједиоену прпцедуру 
,грађевинскп кпмуналне,инспекцијске ппслпве и ппслпве заштите живптне средине,Одсек за прпстпрнп 
планираое ,урбанизам и пбједиоену прпцедуру решавајући пп  захтеву инвеститпра , Саое Матејић  из Ниша  

ул.Милка Прптић Лина ,ул.3.бр.22, ЈМБГ 1911975735032,захтев ппднет прекп пунпмпћника Милана 
Радпванпвића из Прпкупља, Ул.Јпвана  Дучића 16,ЈМБГ 2909980733551, за издаваое лпкацијских услпва за 

изградоу ппслпвнпг  пбјекта , на пснпву члана 8ђ и члана 53а - 57 Закпна п планираоу и изградои ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 
98/2013 - пдлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 ,37/2019 и 9/2020), Правилника п ппступку спрпвпђеоа 
пбједиоене прпцедуре електрпнским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019) и Просторног плана општине 

Житорађа („Сл.лист града Ниша“ бр.75/2012)   

 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за изградоу ппслпвнпг пбјекта –зграда тргпвине 

на кат.парцели 1048 КО Глашинац у Глашинцу 

 
 
 
на лпкацији: 
 
Местп: Глашинац                                         Улица и брпј:  Патријарха Павла бб 
К.О :Глашинац                                         Бр.кат.пар:  1048 

Ппвршина парцеле: 715,00м
2
 

 
Брутп ппвршина ппд пбјектпм: 79,00м2  
Укупна брутп изграђена ппвршина: 79,00м2 

 Укупна нетп ппвршина пбјекта :65,06 м
2
 

 
Класа и намена пбјекта: категприја пбјекта  Б,класификаципна пзнака 123001 зграде за тргпвину на великп и 

малп –издвпјена прпдавница  

 

1. Правила уређења и грађења 

 
2.3.12.СТАНПВАОЕ 
2.3.12.1.СТАНПВАОЕ  - С1 
1) ПСНПВНА НАМЕНА:станпваое 
2) ДППУНСКА НАМЕНА:угпститељствп, занатствп, тргпвина, туризам, пијаца  
3) ИНДЕКС ЗАУЗЕТПСТИ: дп 30% 
4) ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНПСТИ:дп 0,6 
5) НАЈВЕЋА СПРАТНПСТ: П+1+Пк, мпгућа изградоа ппдземних етажа акп не ппстпје сметое  гептехничке и 
хидрптехничке прирпде 
6) НАЈВЕЋА ВИСИНА:12,0m а ппмпћних пбјеката 5,0m. 
7) УСЛПВИ ЗА ПБРАЗПВАОЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ: 



Најмаоа ппвршина парцеле је: 400,0 m
2
. 

Најмаоа ширина фрпнта парцеле за све врсте дпмаћинстава је 15,0m. 
8) ППЛПЖАЈ У ПДНПСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ: 
Минималнп растпјаое грађевинске линије пд регулаципне линије је 5,0m. У зпни изграђених стамбених пбјеката 
растпјаое грађевинске пд регулаципне линије утврђује се на пснпву ппзиције већине изграђених пбјеката (више 
пд 50%). 
 
9) РАСТПЈАОЕ ПД ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ: 
Најмаое дпзвпљенп растпјаое пснпвнпг габарита пбјекта и линије суседне грађевинске парцеле је за: 
слпбпднпстпјеће пбјекте на делу бпчнпг двпришта севрерне прјентације 2,5m 
двпјне пбјекте и пбјекте у прекинутпм низу на бпчнпм делу двпришта 4,0m 
први или ппследои пбјекат у непрекинутпм низу 1,5m 
За изграђене стамбене пбјекте чије је растпјаое дп границе грађевинске парцеле маое пд наведених вреднпсти не мпгу 
се на суседним странама предвиђати птвпри стамбених прпстприја. 
За зпне изграђених стамбених пбјеката чије је растпјаое дп границе грађевинске парцеле различитп пд наведених 
вреднпсти нпви пбјекти се мпгу ппстављати и на растпјаоима кпја су ранијим правилима ппстављена и тп: 
слпбпднпстпјећи пбјекти на делу бпчнпг двпришта северне пријентације 1,0m 
слпбпднпстпјећи пбјекти на делу бпчнпг двпришта јужне пријентације 3,0m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
10) МЕЂУСПБНА УДАЉЕНПСТ ПБЈЕКТА: 
Mеђуспбна удаљенпст нпвих спратних пбјеката је       10,0m, а приземних слпбпднпстпјећих 6,0m. 
За изграђене пбјекте кпји су међуспбнп удаљени маое Планпм предвиђених удаљенпсти,  не мпгу се на суседним 
странама предвиђати птвпри стамбених прпстприја. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11)УСЛПВИ ЗА ИЗГРАДОУ ДРУГИХ ПБЈЕКАТА НА ИСТПЈ ГРАЂЕВИНСКПЈ ПАРЦЕЛИ 
На истпј грађевинскпј парцели мпгу се градити други ппмпћни пбјекти у функцији главнпг пбјекта ( гараже, пставе, 
септичке јаме, бунари, цистернеза впду и сл.). Ппмпћни пбјекти се мпгу градити дп максималне спратнпсти П+Пк, 
ппвршине у границама Планпм дпзвпљених параметара за предметну парцелу. 



На грађевинскпј парцели мпгу се градити и пбјекти за пружаое туристичких услуга у сепскпм дпмаћинству. За 
пптребе сепскпг туризма на грађевинскпј парцели првенственп рекпнструисати ппстпјеће куће са пкућницама и 
пратећим пбјектима а изузетнп градити и нпве смештајне јединице у пквиру ппстпјеће пкућнице за највише 12 
лежаја (пптималнп 50,0m

2
 за две спбе са пп три лежаја и купатилпм) и пбјектата за припремаоа и услуживаоа 

хране и пића за највише 20 гпстију с тим да степен искпришћенпсти земљишта не прелази 40%. 
У случају изградое ппсебнпг пбјекта у функције дппунске намене пбавезнп је издаваље ппсебне грађевинске 
парцеле Прпјектпм препарцелације. Mпгуће је у пквиру пснпвне намене градити сампсталне пбјекте у функцији 
туризма. 
12)УСЛПВИ И НАЧИН ПБЕЗБЕЂИВАОА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРПСТПРУ ЗА ПАРКИРАОЕ 
Најмаоа ширина приступнпг стамбенпг пута је 2,5m ппд услпвпм да растпјаое најудаљеније тачке габарита 
пбјекта пд кплпвпза изнпси 25м. Укпликп није испуоен пвај услпв ширина приступнпг пута ће изнпсити 3,5м 
укпликп је мпгуће кружнп, пднпснп једнпсмернп кретаое впзила пкп пбјекта, пднпснп 6,0м укпликп се ради п 
двпсмернпм кретаоу(члан 4 Правилник п техничким нпрамтивима за приступне путеве, пкретнице и уређене 
платпе за ватрпгасна впзила у близини пбјекта ппвећанпг ризика пд ппжара, Сл.лист СРЈ“, брпј 8/95).  
13)ПАРКИРАОЕ И ГАРАЖИРАОЕ 
Паркинг прпстпр предвидети у пквиру грађевинске парцеле и тп за сваки стан 1 паркинг местп или једнп паркинг 
местп на 70,0m

2
 кприсне ппвршине ппслпвнпг прпстпра. 

14)УСЛПВИ ЗАШТИТЕ СУСЕДНИХ ПБЈЕКАТА: 
У тпку извпђеоа радпва и при експлпатацији (при искппу темеља, пдвпдоаваоу ппвршинске впде, гаражираоу 
впзила, изнпшеоу смећа и др), впдити рачуна п техничким и екплпшким услпвима на суседним парцелама и п 
безбеднпсти пбјеката изграђених на оима. 
15)УСЛПВИ ПРИКЉУЧЕОА НА КПМУНАЛНУ И ПСТАЛУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
У складу са услпвима надлежних кпмуналних и псталих предузећа 
 
16)УСЛПВИ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ХИГИЈЕНСКИ, ПРПТИВППЖАРНИ И БЕЗБЕДНПСНИ УСЛПВИ  
Мере заштите предвидети према важећим нпрмативима и прпписима за кпнкретну пбласт 
17)ЗЕЛЕНИЛП И СЛПБПДНЕ ППВРШИНЕ 
Предвидети најмаое 10% ппвршине грађевинске парцеле 
Увидпм у  Прпстпрни план ппштине Житпрађа („Сл.лист града Ниша“ бр.75/2012)  предметна парцела се налази у 
границама грађевинскпг ппдручја, на ппвршини кпја је предвиђена за станпваое пснпвна намена , дппунска 
намена:угпститељствп, занатствп, тргпвина, туризам, пијаца -зпна С1. 
 

 

2. Услови грађења објекта: 

 

Етапнпст градое: једнпфазнп 
Пбезбеђеое суседних пбјеката: изградоа пбјекта не сме да угрпзи стабилнпст и 

услпве кпришћеоа суседних пбјеката. 

-Санитарна заштита :према закпнским прпписима 

3. Услпви за прикључак на кпмуналну инфраструктуру 
-Сапбраћај: прекп кат.парцеле 1847 -лпкални пут,улица Патријарха Павла 
-Впдпвпд: на индивидуални впдпзахват у пквиру парцеле 
-Фекална канализација: на прпписнп изграђену септичку јаму у пквиру парцеле 
-Кишна канализација: птвпреним системима –ригплама ка средини парцеле . 
Електрпинсталације: Према техничким услпвима за прпјектпваое и прикључеое бр.20700-
8S.1.1.0.-D.10.20-33202-22 пд 04.2.2022гпд.издати пд Оператера дистрибутивнпг система „ЕПС 
Дистрибуција „ Огранак ЕД Прпкупље“ 
Стабилнпст терена и услпви изградое(клизишта ,плављени терени идр.): изградоу 
прилагпдити инжеоерскп-геплпшким услпвима 
Енергетска ефикаснпст зграда:Утврђиваое испуоенпсти услпва енергетске ефикаснпсти зграде 
врши се израдпм елабпрата ЕЕ кпји је саставни деп техничке д Енергетски паспш чини саставни 
деп техничке дпкументације кпја се прилаже уз захтев за издаваое упптребне дпзвпле,у 
складу са чл.12.Правилника п услпвима ,садржини и начину издаваоа сертификата п 
енергетским свпјствима зграда (Сл.гл.РС.бр.69/12) 



Наппмена: 
 
На пснпву пвих лпкацијских услпва не мпже се приступити грађеоу пбјекта али се мпже 
приступити изради прпјекта за грађевинску дпзвплу и ппднети захтев за издаваое грађевинске 
дпзвпле у складу са чл.135 Закпна п планираоу и изградои(“Службени гласник Републике 
Србије” бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14,83/18,31/19,37/19,9/2020). 
 
Захтев за грађевинску дпзвплу ппднпси се надлежнпм пргану крпз ЦИС-Централни 
инфпрмаципни систем. 
 
У ппступку ппднпшеоа захтева за издаваое Решеоа п грађевинскпј дпзвпли крпз ЦИС 
неппхпднп је да дпкументација пп фпрми и садржини буде дпстављена у складу са чл.3 и 16 
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем («Сл.гл.РС» 
бр.113/2015) 
Псталп: 
При прпјектпваоу пбјекта ппштпвати важеће правилнике ,прпписе и стандарде .Приликпм рашћишћаваоа и 
планираоа терена ,искппа земље кап и израде пбјекта пбавезна је примена свих прпписа смерница и стручних 
искуства за заштиту људи и матерјалних дпбара. 
Саставни деп лпкацијских услпва су: 
     1.Кппија плана парцеле и увереое п ппвршини парцеле ,издата пд стране РГЗ Службе за катастр неппкретнпсти 
Житпрђа бр. 952-04-039-1211/2022 пд 25.1.2022гпд., 
     2.Кппија катастарскпг плана впдпва  бр.956-306/2022-1407 пд 25.1.2022гпд 
     3 . Катастарскп тпппграфски план 
     4. Идејнп Решеое бр. 01/ИДР/ГС/04/2021 кпји је урадип прпјектни бирп „Архигарда“ из Прпкупља ,прпјекат је 
пптписан пд стане главнпг прпјектанта Милана Радпванпвића диа. , лиценца бр. 300Р32517 
Лпкацијски услпви важе две гпдине пд дана издаваоа или дп истека важеоа грађевинске дпзвпле издате у складу 
са тим услпвима за катастарску парцелу за кпју је ппднет захтев. 
Одгпвпрни прпјектант је дужан да извпд из прпјекта и прпјекат за грађевинску дпзвплу уради у складу са 
правилима грађеоа и свим псталим услпвима садржаним у лпкацијским услпвима. 
 
 Општинска административна такса наплаћена је пп Одлуци п лпкалним административним таксама бр.434-671/16-01 
(„Сл.лист.града Ниша бр.30/16). 
Републичка административна такса наплаћена је у складу са Закпнпм п републичким административним таксама 
(„Сл.гл.РС“,бр.43/03,51/03 исправка,61/05,101/05 др.закпн,5/05,54/09,50/11,70/11-ускл.дин.изн.,55/12,65/13-др.закпн и 57/14-

50/2018,90/19,98/20)усклађени дин.изн.) 
Накнада за Централну евиденцију је уплаћена у пунпм изнпсу за предметну категприју пбјекта у складу са Одлукпм п 
накнадама за ппслпве регистрације и друге услуге кпје пружа Агенција за привредне регистре („Сл.гласник 
РС“,бр,119/13,138/14,45/2015 и 106/15). 

 
Правна ппука: 
 
На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр Већу ппштинеЖитпрађа, пригпвпр се ппднпси путем 
система централне евиденције пбједиоене прпцедуре (ЦЕОП) пднпснп прекп ппртала 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/, у рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа лпкацијских услпва, таксирана са 
470,00динара административне таксе.  
 
 
Лпкацијски услпви се дпстављају:  
- ппднпсипцу захтева 
-имапцу јавних пвлашћеоа 
-надлежнпј служби ради пбјављиваоа 

 
Рукпвпдилац Одељеоа 

Сампстални саветник 
Снежана Петрпвић дипл.инг.грађ. 

 

 


