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Ж и т п р а ђ а 
 
 
Oпщтинска управа ппщтине Житпрађа, Одељеое за прпстпрнп планираое,урбанизам и 
пбједиоену прпцедуру ,грађевинскп кпмуналне,инспекцијске ппслпве и ппслпве защтите 
живптне средине,Одсек за прпстпрнп планираое ,урбанизам и пбједиоену прпцедуру 
рещавајући пп  захтеву инвеститпра Привреднп друщтвп за прпмет и прераду ппљппривредних 
прпизвпда и щумских плпдпва ШУМАПРОДУКТ 2018 д.п.п. Житпрађа, Матишни брпј: 21365149, 
ПИБ: 110579591, ул. Светпсавса , бр. 152, ппднетпг прекп пунпмпћника, Привреднип друщтвп 
за прпизвпдоу ,тргпвину и услуге“ Видић „дпп Прпкупље,Вука Стефанпвића Карачића 57, 
Прпкупље, за издаваое лпкацијских услпва, на пснпву шлана 8ђ и шлана 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 9/2020,52/2021), Правилника п ппступку спрпвпђеоа 
пбједиоене прпцедуре електрпнским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019 ), Измена и 
дппуна плана Генералне регулације Житпрађа („Сл.лист града Ниша“ бр.27/2021) издаје:   

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за изградоу  затвпренпг складишта впћа и ппврћа са пратећим садржајем-
хладоача 

 
на лпкацији: 
 
Местп: Житпрађа   
Бр.кат.пар:  5300/27 К.О.Житпрађа 
Укупна ппврщина парцеле:3244,00м2  

Улица и брпј: /   
Брутп ппврщина ппд пбјектпм: 306,35,0м2  
Укупна брутп изграђена ппврщина: 418,85м2  
Спратнпст пбјекта:П+1 
Класа и намена пбјекта: категприја пбјекта  Б,класификаципна пзнака 125221  
 

1. Правила  уређења и грађења 

 
Увидпм у  измене и дппуна плана Генералне регулације Житпрађа („Сл.лист 

града Ниша“ бр.27/2021)  предметна парцела се налази у границама 
грађевинскпг ппдрушја, целина "В“на ппврщини кпја је пп намени :ппслпвнп 
прпизвпдни кпмплекс 



 
-Услпви за фпрмираое грађевинске парцеле: 
Табела: Услпви за парцелацију, препрацелацију и фпрмираое грађевинске 
парцеле 
 
Врста пбјекта Мин. ппврщина парцеле Мин. щирина парцеле 

 

ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКСИ 

ппслпвнп прпизвпдни 
кпмплекс 

2500 m2 20 m 

ппслпвнп тргпвински 
кпмплекс 

1200 m2 16 m 

Тргпвина и услуге 700 m2 / 
 
-Пплпжај пбјекта у пднпсу на грађевинску и регулаципну линију 
 
Растпјаое регулаципне пд грађевинске линије на пснпву  измена и дппуна плана 
Генералне регулације Житпрађа („Сл.лист града Ниша“ бр.27/2021)  је 10м   

 
 - Растпјаое пснпвнпг габарита пд суседних ГП: У свему према ситуаципнпм 
плану 
-Спратнпст пбјекта: Највећа дозвољена спратност је П+1. Дозвољава се изградња 

и приземних објеката са галеријом уколико организација посла то захтева. 

 
-Најмаоа дпзвпљена међуспбна удаљенпст пбјеката 
 
Удаљенпст пд другпг пбјекта билп кпје врсте изградое не мпже бити маоа пд 4,0 
m. 
- Ограда парцеле: Дозвољено је ограђивање радног комплекса транспарентнпм 
жишанпм пградпм висине од 1,40m до 2,20m, коју је могуће озеленити садњом 

зимзелених пузавица са или без парапета. Парапет висине дп 0,40m.  
грађевинска парцела се мпже пграђивати живпм зеленпм пградпм или 
транспарентнпм пградпм дп висине пд 1,40 м 
-Услпви за изградоу других пбјеката на истпј грађевинскпј парцели 
На истој грађевинској парцели је могућа изградња других (пратећих) објеката и 

помоћних објеката који не угрожавају главни пбјекат и суседне парцеле. 
-Кпта приземља 
Кпта приземља пбјекта се пдређује у пднпсу на кпту нивелете јавнпг или 
приступнпг пута, пднпснп према нултпј кпти пбјекта. На равнпм терену кпта 
приземља не мпже бити нижа пд кпте нивелете јавнпг или приступнпг пута. Кпта 
приземља мпже бити највище 1,20 m вища пд кпте нивелете приступнпг или 
јавнпг пута. За пбјекте кпји у приземљу имају намену ппслпвнпг прпстпра кпта 
приземља мпже бити максималнп 0,20 m вища пд кпте трптпара, дпк би се 



денивелација дп максималне висине пд 1,20 m савладавала унутар прпстпра 
пбјекта. 
 
-Услпви и начин пбезбеђиваоа приступа парцели и прпстпра за паркираое 
 
-Паркинг прпстпр предвидети у пквиру грађевинске парцеле -пбјекат мпра да 
има пдгпварајућу везу са приступним сапбраћајницама,дпбрп прганизпван 
сапбраћај унутар грађевинске парцеле ,са функципналним приступпм прпстпру за 
паркираое. 
 
- Индекс заузетпсти:  9,45% дпзвпљенп планским дпкументпм дп 60%  
 

2. Услови грађења објекта: 

 
Етапнпст градое: једнпфазнп 
 
Обезбеђеое суседних пбјеката: изградоа пбјекта не сме да угрпзи стабилнпст и 
услпве кприщћеоа суседних пбјеката. 
-Санитарна заштита :према закпнским прпписима 
3. Услпви за прикључак на кпмуналну инфраструктуру 
Обиласкпм предметне лпкације и увидпм у Измена и дппуна плана Генералне 
регулације Житпрађа („Сл.лист града Ниша“ бр.27/2021) констатовано је да 

предметна парцела има излаз на неизграђену саобраћајницу на кат.парцели 

бр.5300/19 .Законом о планирању и изградњи ("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 9/2020,52/21) шл.135 став 11,дефинисана је пбавеза изградое 
недпстајуће инфраструктуре пптребне за прикљушеое пбјекта на кпмуналну 
инфраструктуру. 
-Сапбраћај:недпстајућа инфраструктура је:изградоа сапбраћајнице у свему 
према Изменама  и дппунама  плана Генералне регулације Житпрађа („Сл.лист 

града Ниша“ бр.27/2021)  
 
-Впдпвпд: Према технишким услпвима за прпјектпваое 106/22 пд 29.3.2022гпд. 
издати пд ЈКП Житпрађа 
-Фекална канализација:Сагласнпст спецјалистишке земљпраднишкп стпшарске 
задруге „1 Децембар“ из Житпрађа ,за прикљушеое планиранпг пбјекта на 
оихпву канализаципну мрежу. 
-Кишна канализација: птвпреним системима –ригплама ка средини парцеле или 
у кищну канализацију  
-Електрпинсталације: Према технишким услпвима за прпјектпваое и прикљушеое 
бр. D.10.20-108970-22 пд 24.3.2022гпд.издати пд Оператера дистрибутивнпг 
система „ЕПС Дистрибуција „ Огранак ЕД Прпкупље“ 
 



Стабилнпст терена и услпви изградое(клизишта ,плављени терени идр.): 
изградоу прилагпдити инжеоерскп-геплпщким услпвима 
Енергетска ефикаснпст зграда:Утврђиваое испуоенпсти услпва енергетске 
ефикаснпсти зграде врщи се израдпм елабпрата ЕЕ кпји је саставни деп технишке 
дпкументације. Енергетски паспщ шини саставни деп технишке дпкументације кпја 
се прилаже уз захтев за издаваое упптребне дпзвпле,у складу са 
шл.12.Правилника п услпвима ,садржини и нашину 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 шл.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 ппднпщеоа захтева за издаваое Рещеоа п грађевинскпј дпзвпли крпз 
ЦИС неппхпднп је да дпкументација пп фпрми и садржини буде дпстављена у 
складу са шл.3 и 16 Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем («Сл.гл.РС» бр.113/2015) 
 
Осталп: 
-При прпјектпваоу пбјекта ппщтпвати важеће правилнике ,прпписе и стандарде .Приликпм 
ращћищћаваоа и планираоа терена ,искппа земље кап и израде пбјекта пбавезна је примена 
свих прпписа смерница и струшних искуства за защтиту људи и матерјалних дпбара. 
-Ппднети захтев за надлежнпј служби ппштинске управе Житпрађа,п пптреби израде 
прпцене утицаја пбјекта на живптну средину.  
 

Саставни деп лпкацијских услпва су: 
 
     1.Кппија плана парцеле издата пд стране РГЗ Службе за катастр неппкретнпсти 
Житпрђа  
     2.Извпд из катастра впдпва издат пд стране РГЗ Катастар впдпва, Краљевп  
     3.Увереое п ппврщини парцеле издатп пд стране РГЗ Службе за катастр 
неппкретнпсти Житпрђа  
    4 .Идејнп Рещеое бр. 00-04-02/ 22 кпји је урадип урадио „Видић“д.о.о. ,Вука 

Караџића бр.57 ,Прокупље ,главни прпјектант је Марија Видић диа.,бр.лиценце 
300125209.  
 
 



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. 
 
 Опщтинска административна такса наплаћена је пп Одлуци п лпкалним 
административним таксама бр.434-671/16-01 („Сл.лист.града Нища бр.30/16). 
Републишка административна такса наплаћена је у складу са Закпнпм п 
републишким 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 ппщтинеЖитпрађа, 
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 пвлащћеоа 
-надлежнпј служби ради пбјављиваоа 
 

Рукпвпдилац Одељеоа 
Сампстални саветник 

Снежана Петрпвић дипл.инг.грађ. 
 


