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Ражао 

 Ппштинска управа ппштине Ражао , Пдељеое за друштвене делатнпсти, ппшту управу и правне 

ппслпве, Пдсек за урбанизам и изградоу, ппступајући пп захтеву Васић Милана 

(ЈМБГ:0803968710481),  из Нпвпг Брачина ппднетпм 28.08.2017  гпдине,прекп пунпмпћника   Јовице 

Богдановић (ЈМБГ: 2001965781610) из Ћићевца ,ул.Ивп лпла Рибар бр.2  у ппступку издаваоа 

лпкацијских услпва за рекпнструкцију и дпградоу ппстпјећег стамбенпг пбјекта  у Нпвпм Брачину, на 

пснпву чл. 53а Закпна п планираоу и изградои (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09 , 81/09-исправка, 64/10–

УС, 24/11, 121/12, 42/13-пдлука УС, 50/13-пдлука УС, 98/13-пдлука УС, 132/14 и 145/14), члана 10.ст.3. 

Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Службени гласник 

РС“бр. 113/15 и 96/16) , члан.2 став 9.  Уредбе п лпкацијским услпвима (,,Службени глсник РС,, 

бр.35/15 и 114/2015) ,, у складу са Планпм генералне регулације насеља Нпви Брачин (,,Службени 

лист ппштине Ражао,, бр. 3/2015) издаје:  

                                                         ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ  

за рекпнструкцију ппстпјећег стамбенпг пбјекта  спратнпсти ,,П,, и дпградоу  и надградоу укупне 

спратнпсти ,,П+1,, лпциранпг ,на кат.парцели бр.4828/2 К.П.Брачин    

Инвеститпр Васић Милан из Нпвпг Брачина  , прекп пунпмпћника  Јпвице Бпгданпвић из Ћићевца п 

пбратип се захтевпм за издаваое лпкацијских услпва за рекпнструкцију ппстпјећег стамбенпг пбјекта  

спратнпсти ,,П,, и дпградоу ппстпјећег пбјекта и надградоу ппстпјећег пбјекта и планиране 

дпградое  укупне спратнпсти ,,П+1,, лпциранпг ,на кат.парцели бр.4828/2 К.П.Брачин   у Нпвпм 

Брачину. 

1. Брпј катастарске парцеле, назив катастарске ппштине 4828/2 К.П.Брачин    

2. Ппвршина катастарске парцеле 1128 m 2 ( Ппдатак из РГЗ- екатастар неппкретнпсти ) 

3. Класа и намена пбјекта -категприја пбјекта 111011 (стамбена зграда са једним станпм) А -  

4. Брутп ппвршина планиране стамбена зграда за чије грађеое се издају пви лпкацијски услпви 

196,21 m 2 - планирана спратнпст П +1 

 5. Ппдаци п правилима уређеоа и грађеоа за зпну или целину у кпјпј се налази предметна парцела, 

прибављени из планскпг дпкумента:  



ЗАБРАНЕ И ПГРАНИЧЕОЕ САДРЖАНИ У ПЛАНСКПМ ДПКУМЕНТУ  

Кат. парцела брпј 4828/2 К.П.Брачин   пбухваћена је План генералне регулације насеља Нпви Брачин 

("Сл. лист ппштина Ражао", бр. 3/2015) 

 Увидпм у плански дпкумент План генералне регулације насеља Нпви Брачин (,,Службени лист 

ппштине Ражао,, бр. 3/2015 ),а у складу са чланпм 7 став 2 Уредбе п лпкацијским услпвима 

(,,Службени глсник РС,, бр.35/15 и 114/2015) утврђенп је да захтев није у складу са тим дпкументпм, 

те није мпгуће дпзвплити градоу у складу са ппднетим захтевпм.  

Планпм намене ппвршина кат.парцела бр. 4828/2 К.П.Брачин   налази се на прпстпру чија је пснпвна 

намена руралнп станпваое, а делпм у ппвршини за планирану јавну сапбраћајну ппвршину. На 

пснпву наведенпг, предметна катастарска парцела не испуоава услпве за грађевинску парцелу, те не 

испуоава услпв за издаваое лпкацијских услпва у складу са чланпм 53а став 1 Закпна п планираоу и 

изградои (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09 , 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-пдлука УС, 

50/13- пдлука УС, 98/13-пдлука УС, 132/14 и 145/14).  

Какп се деп предметне парцеле налази у планиранпј регулацији улице,пднпснп у јавнпј ппвршини, 

пптребнп је фпрмирати грађевинску парцелу , пднпснп у Републичкпм гепдетскпм завпду спрпвести 

регулацију сапбраћајнице кап претхпдни ппступак, кпји не спада у пбједиоену прпцедуру.  

Инвеститпр је у пбавези у складу са чл. 10. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене 

прпцедуре (˝Сл. гласник РС˝, бр. 113/2015 и 96/2016) пре ппднпшеоа захтева за издаваое 

грађевинске дпзвпле, спрпведе ппступак препарцелације кат. парцеле бр. 4828/2 К.П.Брачин   , ради 

издвајаоа земљишта за изградоу пбјеката јавне намене или јавних ппвршина. 

Увидпм у  ПпштаПравила парцелације и препарцелације грађеоа у зпни станпваоа, а кпја су дата 

планским дпкументпм на пснпву кпјег се издају лпкацијски услпви, утврђенп је следеће: Ппстпјећи 

пбјекти кпји се, делпм или у целпсти, налазе у зпни између регулаципне и грађевинске линије, се не 

мпгу дпграђивати у делу кпји је испред грађевинске линије.  

Ппстпјећи пбјекти се рекпнструишу пп ппстпјећпј грађевинскпј линији у пквиру ппстпјећих габарита.  

Ппстпјећи пбјекти кпји свпјим габаритпм улазе у ппјас регулације на делу планиранпм за трптпар или 

пбјекат за пдвпдоаваое, задржавају се у ппстпјећим габаритима без мпгућнпсти дпградое, већ самп 

уз санацију, адаптацију и евентуалнп рекпнструкцију (радпви у пквиру ппстпјећег габарита).  

Укпликп се врши замена или радикална рекпнструкција, пбјекат се мпра градити пп свим услпвима 

за нпве пбјекте.,,  

,,Пплпжај пбјекта у пднпсу на регулаципну линију за све улице дефинисан је на графичкпм прилпгу 

бр. 6. Урабанистичка регулација са грађевинским линијама,,. 

Из дпстављенпг идејнпг решеоа мпже се утврдити  да дефинисани пплпжај  грађевинске линије и 

регулаципне линије, није у складу са  планпм дефинисаним пплпжајем грађевинске линије ,  кап и  



да се дпградоа и надградоа ппстпјећег пбјекта предвиђа у зпни између грађевинске и регулаципне 

линије . 

Ппдаци п пбјекту и лпкацији –ппстпјеће стаое и нпвп стаое  треба да пбухвати ппдатке  п свим 

пбјектима на парцели  (брутп ппвршина и изграђена ппршина),какп би се пптврдилп да су 

кпефицијенти изграђенпсти у складу са планираним . 

Ппстпјеће пбјекте на парцели треба   евидентирати  у  РГЗ  и дпставити дпказ да су изграђени у 

складу са закпнпм. Из дпстављене дпкументације не мпже се утврдити да ли је ппстпјећи пбјекат 

кпји се дпграђује изграђен у складу са закпнпм,пднпснп да ли је за оега издата грађевинска дпзвпла. 

Нетачнп је уписан брпј суседне парцеле кпја је у свпјини инвеститпра (уместп 428/5 треба 4828/5 

К.П.Брачин.) 

Дефинисати  капацитет ппстпјећег прикључка на електрпмрежу   и планиране капацитете.  

На пснпву пвих лпкацијских услпва Инвеститпр не мпже ппднети захтев за издаваое грађевинске 

дпзвпле.  

На издате лпкацијске услпве мпже се изјавити пригпвпр Ппштинскпм већу Ппштине Ражао у рпку пд 

3 дана пд дпстављаоа закључка, електрпнским путем крпз ЦИС Агенције за привредне регистре, 

прекп Ппштинске управе, Пдељеое за друштвене делатнпсти, ппшту управу и правне ппслпве, Пдсек 

за урбанизам и изградоу.  

Прилпг:  

- Извпд из ПГР насеља Нпви Брачин  Прилпг бр. 4б-. План регулација ппвршине јавне намене; 

- Извпд из ПГР насеља Нпви Брачин  Прилпг бр. 7б.- Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама; 

 

 

 

Дпставити: ппднпсипцу захтева,  регистратпру  

Стручни саветник:                                                                                         Начелник ппштинске управе  

Милутинпвић Снежана, дип.инж.арх.                                                Иван Иванпвић, дипл.правник 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


