
1 
 

Република Србија                                                                                      
ППШТИНА РАЖАО 
ППШТИНСКА УПРАВА                                                                                            
Пдељеое за друштвене делатнпсти,  
ппшту управу, правне и заједничке ппслпве 
Пдсек за урбанизам и изградоу 
Брпј предмета: ROP-RAZ-33655-LOC-1/2017  
Брпј: 350-54/2017-02 

Датум: 28.11.2017. гпдине  
Ражао 
 
Ппштинска управа Ппштине Ражао - Пдељеое за друштвене делатнпсти, ппшту управу, правне и 
заједничке ппслпве - Пдсек за урбанизам и изградоу, ппступајући пп захтеву ЈП,,Путеви Србије,, 
из Бепграда Звездара ,Булевар Краља Александра 282, кпји је ппднет прекп пвлашћенпг лица 
Саое Спаспјевић из Шида, Змај Јпвина 59, пунпмпћника ,,Шидпрпјект,,д.пп.Шид из Шида, ул 
.Кнеза Милпша 2,  за издаваое лпкацијских услпва у ппступку пбједиоене прпцедуре, на пснпву 
члана 8ђ, 53а-,55,56 и 57. Закoна 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 и 145/2014), Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/15), Уредбе o лпкацијским 
услпвима ("Службени гласник РС", бр. 35/2015 и 114/15) и у складу са  Уредбпм п изменама и 
дппунама уредбе п утврђиваоу прпстпрнпг плана инфраструктурнпг кпридпра аутппута Е-75 
депница Бепград –Ниш( ,,Службени лист РС,,брпј. 121/14) и Планпм генералне регулације насеља 
Ражао ( ,,Службени лист Ппштине Ражао ,, бр.11/2012 и 2/2017), издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
за изградоу Пункта зимске службе за пдржаваое инфраструктурнпг кпридпра аутппута 
А1 (Е-75) депница Бепград -Ниш, на државнпм путу IIА реда брпј 158, на км 125+199, у 

Ражоу, на кат.парцелама бр 1772/1, 1773, 1774, 1776 и делу кат. парцеле бр. 2633/1 КО 
Ражао 

 

Брпј предмета  ROP-RAZ-33655-LOC-1/2017       

Датум ппднпшеоа 
захтева 

31.10.2017 

Датум издаваоа 
лпкацијских услпва 

28.11.2017 

Лице на чије име ће 
гласити лпкацијски 
услпви 

☐  Физичкп лице                                                        ☒  Правнп лице 

Име и презиме / назив лица  ЈП,,Путеви Србије,,  

Адреса 
Бепград, Звездара ,Булевар Краља 
Александра 282 

Ппдаци п 
ппднпсипцу захтева 

☐  Физичкп лице                                                        ☒  Правнп лице 

Име и презиме / назив лица   ,,Шидпрпјект,,д.пп.Шид 
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Адреса   Шид, ул .Кнеза Милпша 2 

Дпкументација прилпжена из захтев  

1.Идејнп решеое 
 

☒ 

идејнп решеое у .pdf. фпрмату кпје је 
електрпнски пптписанп  брпј  149/17 пд  
пктпбра 2017 гпдине, кпје садржи :  
0. Главну свеску кпја је израђена пд стране  
„Шидпрпјект“ дпп, Главни прпјектант : Саоа 
Спаспјевић, дипл.инж.арх.Брпј лиценце: 300 
1700 03 ; 1.Прпјекат архитектуре , кпја је 
израђена пд стране  „Шидпрпјект“ дпп, 
пдгпвпрни прпјектант : Саоа Спаспјевић, 
дипл.инж.арх.Брпј лиценце: 300 1700 03; 
2/2.Прпјекат сапбраћајница , кпја је израђена 
пд стране  „Шидпрпјект“ дпп, пдгпвпрни 
прпјектант : Драган Тпдпрпвић, 
дипл.инж.грађ.Брпј лиценце: 315Б112 05; 
3.Прпјекат хидрптехничких инсталација , кпја 
је израђена пд стране  „Шидпрпјект“ дпп, 
пдгпвпрни прпјектант : Давпр Ждерић, 
дипл.инж.грађ.Брпј лиценце: 314 0183 03; 
6.Прпјекат машинских инсталација -надземни 
резервпар за ТНГ, кпја је израђена пд стране  
„Шидпрпјект“ дпп, пдгпвпрни прпјектант : 
Мипдраг Лазић, дипл.маш.инж.Брпј лиценце: 
330 К539 11; 
 

2. Дпказ п уплати административне таксе за 
ппднпшеое захтева и накнаде за 
Централну евиденцију 

☒ 

-дпказ п уплати накнаде за ЦЕПП у изнпсу пд 
2.000,00 динара, 
-дпказ п уплати административне таксе за 
ппднпшеое захтева у изнпсу 310,00 динара 

Дпдатна дпкументација  

1.Гепдетски снимак ппстпјећег стаоа на 
катастарскпј ппдлпзи, израђен пд стране 
пвлашћенпг лица уписанпг у пдгпварајући 
регистар у складу са Закпнпм, укпликп је 
реч п градои кпмуналне инфраструктуре у 
регулацији ппстпјеће сапбраћајнице  

☒ 
Катастарскп-тпппграфски план израђен пд 
Гепдетскпг бирпа ,,Гепкпта,,Лескпвац 

2.Псталп ☒ 

-кппија плана издата пд стране РГЗ-а, Службе 
за Катастар неппкретнпсти Ражао ппд бр.953-
1/2017-42 пд 21.08.2017 гпдине; 
-извпд из  листа неппкретнпсти  бр.1862 
К.П.Ражао,издат пд стране РГЗ-а, Службе за 
Катастар неппкретнпсти Ражао ппд бр.952-
1/2017-620 пд 30.08.2017 гпдине; 
-пунпмпћје бр.3195/17 пд 17.10.2017 кпјим 
директпр ,,Шидпрпјекта,, даје пвлашћеое 
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Саои Спаспјевић; 
-пунпмпћје  кпјим ЈП,,Путеви Србије,, 
пвлашћује ,,Шидпрпјект,,д.п.п.Шид да пбави 
стручне ппслпве  заведенп ппд бр.953-
20832/17 пд 06.10.2017 гпдине; 
-накнада за рад пргана управе у изнпсу пд 
6.000,00 динара 

Ппдаци п катастарскпј парцели, пднпснп катастарским парцелама  

Адреса лпкације 
Ппштина Ражао , насеље Ражао , регипнални пут Ражао-Алексинац , 
лпкација исппд наплатне рампе 

Дпкументација 
прибављена пд     
РГЗ-a – Службе за 
катастар 
неппкренпсти 

- Увереое да РГЗ не ппседује ппдатке п ппдземним впдпвима  за 
кат.парцеле бр. 1772/1, 1773, 1774, 1776 и деп кат. парцеле бр. 
2633/1 КП Ражао , издатп пд РГЗ-а РС, Службе за Катастар 
неппкретнпсти Ражао  брпј: 952-04-17/2017 пд  02.11.2017 

 

Брпј катастарске 
парцеле, пднпснп 
катастарских 
парцела, катастарска 
ппштина пбјекта, 
ппвршина 
катастарске парцеле, 
пднпснп катастарских 
парцела  

Брпј КП Катастарска ппштина Ппвршина  

1772/1 Ражао 7.56 ара 

1773 Ражао 19,21 ара 

1774 Ражао 41,50 ара 

1776 Ражао 17,80 ара 

деп кат. парцеле бр. 
2633/1 КП Ражао 

Ражао  

Укупна ппвршина  свих парцела 116,93 ара 

Ппдаци п ппстпјећим пбјектима на парцели  

Брпј пбјекaта кпји се 
налазе на 
парцели/парцелама 

На кат. парцели бр.   1774 К.П.Ражао ппстпје  два стуба далекпвпда 35 kV 
и два ппдземна кабла 10kV 

Ппстпјећи пбјекти се 
☐  задржавају              

☐  уклаоају            

☒  деп се задржава, деп се уклаоа 

БРГП кпја се руши / 
уклаоа 

 

БРГП кпја се задржава  

Ппдаци п планиранпм пбјекту / пбјектима / радпвима  
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Опис идејнпг 
решеоа  

Идејним решеоем је на лпкацији ппвршине приближнп 1693,50м2 
предвиђенп фпрмираое кпмплекса  базе за пдржаваое пута. Кпмплекс је 
предвиђенп пградити заштитнпм пградпм, а на улазу у кпмплекс 
предвидети клизну аутпматску капију за прплаз впзила и једна једнпкрилна 
врата за прплаз пспбља. Улаз у кпмплекс је предвиђен  са  државнпг пута IIА 
реда брпј 158, на км 125+199. 
Деснп у пднпсу на улазну капију смештен је пбјекат сплане. 
У дубини парцеле у правцу улаза у кпмплекс смештен је  пбјекат гараже 
Деснп пд улазне сапбраћајнице - у дубини парцеле смештен је  управни 
пбјекат.Идејним решеоем је планирана и изградоа других –ппмпћних 
пбјеката- пумпна станице, резервпара за впду ;прптивппжарни надземни 
хидранти; впдпнепрппусни резервпар ПЕХД за птпадну впду; сепаратпра 
лаких нафтних деривата; гасни кптап снаге, ТНГрезервпара гаса; кпнтејнера 
за дизел електрични  агрегат ;сапбраћајне ппвршине,паркинга, јавне 
расвете и другп. 
Пплпжај пбјеката у пднпсу на планирану регулаципну регулацију и у пднпсу 
на границе грађевинске парцеле приказанп је у идејнпм решеоу кпје је 
саставни деп лпкацијских услпва. 
Пстварен индекс изграђенпсти:0,42 
Пстварен индекс заузетпсти:0,42 
Планирана спратнпст пбјеката: Приземље 
 

1. 

Врста радпва  Изградоа нпвих пбјеката 

Намена пбјекта 

Управни пбјекат спратнпсти ,,П,,  ; пбјекат сплане , 
спратнпсти ,,П,,; пбјекат гараже , спратнпсти ,,П,, ; 
сапбраћајне ппвршине(платп,сервисна сапбраћајница, 
пешачка стаза паркинг са 10 паркинг места за путничка 
впзила); сппљна впдпвпдна мрежа за санитарну и 
прпптивппжарну впду;канализаципна мрежа за птпадну впду 
и атмпсферску впду; пумпна станица пречника пкп 3м; 
резервпара запремине 80 м3 ;прптивппжарни надземни 
хидранти; впдпнепрппусни резервпар ПЕХД за птпадну впду 
дп V=40м3; сепаратпра лаких нафтних деривата; гасни кптап 
снаге дп 20kW, на ТНГкапацитет резервпара 2 m3 ; кпнтејнер 
за дизел електрични  агрегат  активна снага(стандбy режим -
приправан рад)дп 70 КW;стубпви сппљоег псветљеоа 
висине дп 10 м; електрпенергетска мрежа; 
телекпмуникаципни впдпви, 

БРГП (за зграде)  
 

Укупнп  722,10 м2   - Управни пбјекат: 116,51м2 ; Сплана: 
198,44м2  и Гаража: 407,15 ,сапбраћајни платпи 5.225 м2, 
 

Дужина (за инфраструктуру) 

сппљна впдпвпдна мрежа дужина (приближнп) : 
мрежа за санитарну впду: Л=145м; пречник дп ДН50мм 
мрежа за прптивппжарну впду: Л=340м; пречник ДН110мм 

Канализаципна мрежа за птпадну впду,дужина (приближнп) 
сппљне мреже је пкп Л=16м;пречник мреже је ДН160мм 
Атмпсферска канализација ;дужина (приближнп) цевпвпда 
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атмпсферске канализације за транзитне атмпсферске впде је 
Л=240м. Пречници цевпвпда су Ф 1000мм. 

електрпенергетска ппдземна мрежа , дужине дп 300 м 

сппљнп псветљеое ,дужине дп 500 м 

телекпмуникаципни ппдземни впдпви , дужине дп 300 м 

Дпминантна категприја 
пбјекта 

В 

Класификација дела 

Категприја 
пбјекта или 

дела пбјекта 

Учешће у 
укупнпј 

ппвршини 
Класификаципна пзнака 

Б 16,13 % 
122 011 ппслпвне зграде 
- управни пбјекат 

В 56,38 % 
124210 сампсталне зграде гаража 
-пбјекат гараже 

Б 27,49 % 
125221 специјализпвана 
складишта -пбјекат сплане 

Г  
211121– пстали путеви (за 
сапбраћај мптпрних впзила) 
- сапбраћајне ппвршине 

Г  
230201 –пбјекти и ппрема за 
прпизвпдоу ел.енергије 
- дизел електични агрегат 

Г   

222410- лпкални електрични 
надземни или ппдземни впдпви 
- електрпенергетска мрежа 
- сппљнп псветљеое 

Г   

222431 лпкални теле 
кпмуникаципни надземни или 
ппдземни впдпви 
- телекпмуникаципни впдпви 

Г  
 
 

 
222210- лпкални цевпдпвпди за 
дистрибуцију впде 

Г   
222220 -пстале грађевине у 
лпкалнпј впдпвпднпј мрежи 

Г   

222320- канализаципна мрежа за 
птпадну впду 
- канализаципна мрежа за 
атмпсферску впду 

Г   

222330- пбјекти за прикупљаое и 
пречишћаваое птпадне впде и 
уљни сепаратпр атмпсферске 
впде 

Г   
222100 -лпкални надземни или 
ппдземни цевпвпди за 
дистрибуцију гаса (ван зграда) 

Г   
125212– резервпари за нафту и 
гас 
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Осталп   

Правила уређеоа и грађеоа  

Плански пснпв 

Наведене парцеле се налазе у пбухвату Прпстпрнпг плана 
инфраструктурнпг кпридпра аутппута Е-75 депница Бепград –Ниш  
(Уредба п изменама и дппунама уредбе п утврђиваоу прпстпрнпг плана 
инфраструктурнпг кпридпра аутппута Е-75 депница Бепград –Ниш 
,,Службени лист РС,,брпј. 121/14..  
Извпд из  Прпстпрнпг плана инфраструктурнпг кпридпра аутппута Е-75 
депница Бепград –Ниш   
,,Смернице за спрпвпђеое Прпстпрнпг плана  
Прпстпрни план се спрпвпди:  
1) дпнпшеоем плана детаљне регулације за:  
(а) све кпмерцијалне садржаје (пдмпришта, садржаје уз паркиралишта, 
бензинске станице, мптеле, ТИР центре и др.) на кпридпру аутппута пд 
Бепграда дп Ниша;  
(б) депницу наставка пбилазнице пкп града Бепграда, Бубао Пптпк - 
Винча - Панчевп са пратећим кпмерцијалним садржајима.  
2) издаваоем лпкацијске дпзвпле на пснпву Прпстпрнпг плана за:  
(а) трасу, петље и пратеће садржаје у функцији аутппута (базе за 
пдржаваое пута, техничке центре тунела, пбјекте наплатних станица, 
пбјекте кпнтрпле и управљаоа сапбраћајем, паркиралишта) са свпм 
пратећпм инфраструктурпм; 
2.1. Смернице за спрпвпђеое Прпстпрнпг плана у другим планским 
дпкументима  
2.1.1. Усклађиваое важећих планских дпкумената  
Усклађиваое важећих планских дпкумената (прпстпрни планпви јединица 
лпкалне сампуправе, урбанистички планпви) са решеоима, правилима и 
смерницама пвпг прпстпрнпг плана, надлежне јединице лпкалне 
сампуправе ће извршити крпз редпвне прпцедуре преиспитиваоа и 
измене и дппуне планских дпкумената, али у рпку кпји не мпже бити 
дужи пд четири гпдине пд дана ступаоа на снагу пвпг прпстпрнпг плана.  
Дп усклађиваоа, важећи плански дпкументи се не мпгу примеоивати у 
делпвима кпји су у супрптнпсти са планским решеоима, правилима и 
смерницима пвпг прпстпрнпг плана, кпја се пднпсе на пратеће садржаје у 
функцији аутппута (петље и денивелисана укрштаоа), пратеће садржаје 
за пптребе кприсника пута (бензинске станице, мптели и др.), пплпжај 
магистралних инфраструктурних система у Инфраструктурнпм кпридпру и 
заштитне ппјасеве магистралних инфраструктурних система. ,, 
 
Наведене парцеле се налазе и у пбухвату  Плана генералне регулације 
Ражоа ,,Службени лист ппштине Ражао,, бр.4/2012 и 2/2017 ,у  граници 
планиранпг грађевинскпг ппдручја, у зпни IV-зпна заштитнпг зеленила петље 

аутп-пута ,на прпстпру са планиранпм наменпм заштитнп зеленилп. 
Извпд из ПГР Ражао 
,,3.9. Правила изградое пбјеката у заштићеним прпстприма 
У складу са закпнским пбавезама, услпвима надлежних предузећа, 
устанпва и институција, пдгпварајућим уредбама или пдлукама, 
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техничким прпписима и другим пбавезама устанпвљавају се заштитни 
ппјасеви, заштитне зпне, зпне кпнтрплисанпг кпришћеоа и забраоене 
или пграничене изградое – заштићени прпстпри или пбјекти.  
Заштићени прпстпри и пбјекти су дефинисани у плану на пдгпварајући 
начин: текстуалнп и (или) графички.  
Заштитни ппјас утврђен услпвима надлежнпг предузећа или институције 
је пбавезујући.  
У заштићеним прпстприма се мпрају ппштпвати утврђене мере заштите.  
За кпришћеое и изградоу на земљишту на кпме је устанпвљен вид 
заштите надлежан је прган кпји је утврдип заштиту или предузеће или 
институција кпја управља земљиштем.  
На прпстпру предвиђенпм за заштитни ппјас не мпгу се градити пбјекти и 
вршити радпви супрптнп сврси збпг кпје је ппјас усппстављен.,, 

Ппдаци п правилима 
уређеоа и грађеоа 
за зпну или целину у 
кпјпј се налази 
предметна парцела, 
прибављеним из 
планскпг дпкумента  

1.2.1. Функципнални садржаји                                                                                 
1) Базе за пдржаваое пута Базе за пдржаваое пута имају пснпвну улпгу 
сервисираоа свих пптребних радпва зимскпг и летоег пдржаваоа пута, а 
кпмплементарни су им и пбјекти у функцији инфпрматике (телефпнске 
везе, регулисаое и кпнтрпла сапбраћаја и сл.). Утврђују се следећи 
ппсебни критеријуми за избпр лпкација база за пдржаваое пута: (1) 
близина насеља, мпгућнпст ппремаоа кпмуналнпм инфраструктурпм, 
екплпшка ппгпднпст; (2) функципналнп растпјаое пд 50 дп 70 km; (3) 
мпгућнпст манипулисаоа впзила (петље, наплата путарине); (4) ппвршина 
пд 2 дп 3 ha.У кпридпру аутппута Е-75, депница Бепград-Ниш предвиђене 
су следеће базе за пдржаваое пута:(6) "Ражао" - са леве стране аутппута, 
западнп пд петље "Ражао", у функцији пдржаваоа дела аутппута пд 
петље "Ћуприја" дп петље "Алексиначки рудници" у дужини пд пкп 56 
km;Расппред база дат је са пријентаципним пплпжајем и мпже бити 
кпригпван у складу са прпгрампм развпја ЈП "Путеви Србије", кап 
Управљача пута (у складу са Закпнпм п јавним путевима ("Службени 
гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), и разрадпм 
Прпстпрнпг плана (при чему ће се пдредити тачна стаципнажа). У 
зависнпсти пд намеоених активнпсти предвиђених база за пдржаваое 
пута пдредиће се оихпв пснпвни садржај: магацин спли, ппкривена 
складишта, птвпрена складишта, гараже за разне врсте впзила, ремпнтна 
радипница, магацин резервних делпва, управна зграда, кпмунални 
пбјекти, пумпе за гпривп, паркинг впзила, приступни путеви база-аутппут 
и др.,,                                                                                                                                      
1.2. Припритетна планска решеоа и прпјекти дп 2017. гпдине                        
Утврђују се следећи припритети спрпвпђеоа Прпстпрнпг плана дп 2017. 
гпдине на: (2) изградоа функципналних садржаја аутппута и тп: база за 
пдржаваое пута Северни Булевар, Сурчин, Ражао, Бубао Пптпк, 
Смедеревп и Батпчина;                                        

Услпви за 
прпјектпваое и 
прикључеое на 
кпмуналну, 
сапбраћајну и другу 
инфраструктуру  

Према услпвима за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну и другу 
инфраструктуру прибављени пд имапца јавних пвлашћеоа , наведеним у 
делу:  услпви за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну, сапбраћајну и 
другу инфраструктуру прибављени пд имапца јавних пвлашћеоа . 
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Ппсебни услпви 

На пснпву услпва ЕПС дистрибуција пптребнп је: 
- предвидети да акп приликпм извпђеоа радпва буду угрпжени 
енергетски каблпви или стубпви,пбратити се Електрпдистрибуцији 
Крушевац са захтевпм за израду прпјектне дпкументације и склапаое 
угпвра за измештаое истих, чије ће трпшкпве снпсити инвеститпр 
- прибављаое пдпбреоа за прикључеое, у кпјем ће бити дефинисани 
пстали услпви, рпк и трпшкпви прикључеоа пбјекта на дистрибутивни 
систем ЕЕ, пбзирпм да на лпкацији планпвима ЕДКрушевац није 
предвиђена изградоа дистрибутивних електрпенергетских пбјеката  и 
да ће пп  дпнпшеоу пдгпварајућих палнпва ЕД и накпн изградое 
недпстајућих пбјеката бити мпгуће прикључеое на дистрибутивни 
систем електричне енергије 
Какп се за пптребе пвпг пбјекта идејним решеоем предвиђа изградоа 
кпмплекса на више катастарских парцела,  схпднп члану 53а став. Закпна п 
планираоу и изградои , издају се лпкацијски услпви за изградоу на 
1772/1,1773,1774,1776 и делу кат.парцеле бр.2633/1 К.П.Ражао ,уз 
пбавезу инвеститпра да пре издаваоа упптребне дпзвпле изврши спајаое 
тих парцела и фпрмираое једне парцеле (израдпм прпјекта 
препарцелације)  
Пптребнп је да се инвеститпр пбрати надлежнпм ппштинскпм пргану са 
захтевпм за прпмену намене ппљппривреднпг земљишта у грађевинскп. 

Услпви за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну, сапбраћајну и другу инфраструктуру 
прибављени пд имапца јавних пвлашћеоа 

Услпви у ппгледу прпјектпваоа и прикључеоа 
на дистрибутивни систем електричне енергије  

☒ 

Услпви Електрппривреда Србије,ЕПС ,, 
Дистрибуција,, д.п.п.Бепград-Пгранак 
електрпдистрибуције Крушевац 
,бр.8Х000-ДП911-293778/4 пд 14.1112017  

Услпви у ппгледу прпјектпваоа и прикључеоа 
на системе впдпснабдеваоа и пдвпђеоа 
птпадних впда 

☒ 

Услпви ЈП,,Кпмуналац,,брпј 132/2017 пд 
09.11.2017 гпдине.У складу са услпвима 
не ппстпји мпгућнпст прикључка на јавну 
канализаципну и атмпсферску мрежу 

Услпви у ппгледу прпјектпваоа и прикључеоа 
на телекпмуникаципну мрежу 

☒ 

Технички услпви Предузећа за 
телекпмуникације а.д.,,Телекпм 
Србија,,Регија Крагујевац ,ИЈ Крушевац 
,бр.426180/2-2017  пд 13.11.2017 гпдине 

Услпви у ппгледу заштите живптне средине и 
заштите прирпде 

☐ 

Прпстпрним планпм инфраструктурнпг 
кпридпра аутппута Е-75 депница Бепград 
–Ниш  предвиђенп је да се за све 
ппстпјеће и планиране бензинске 
станице, базе за пдржаваое пута и 
мптеле пбавезна ради детаљне анализе 
утицаја пбјеката на живптну средину, с 
тим да се предвиди и ппступак за 
праћеое утицаја експлпатације 
изграђених пбјеката и садржаја на 
живптну средину. 
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Пптребнп је прпвести ппступак прпцене 
утицаја на живптну средину, утврђен 
Закпнпм п прпцени утицаја на живптну 
средину (“Службени гласник Републике 
Србије”, брпј 135/04 и 36/09). 

Услпви у ппгледу мера заштите пд ппжара и 
експлпзија 

☒ 

Услпви у ппгледу мера заштите пд 
ппжара и експлпзија издати пд стране 
МУП РС,Сектпр за ванредне 
ситуације,Управа за ванредне ситуације у 
Нишу 09/20/2 брпј217-920/17 пд 
14.11.2017 (ROP-RAZ-33655-LOC-1-HPAP-
4/2017) 
 

Услпви за безбеднп ппстављаое у ппгледу мера 
заштите пд ппжара и експлпзија 

☒ 

Услпви за безбеднп ппстављаое у 
ппгледу мера заштите пд ппжара и 
експлпзија са пвереним ситуаципним 
планпм издати пд стране МУП РС,Сектпр 
за ванредне ситуације,Управа за 
ванредне ситуације у Нишу 09/20/2 
брпј217-921/17 пд 14.11.2017 (ROP-RAZ-
33655-LOC-1-HPAP-4/2017) 

Услпви прикључеоа на јавни пут ☒ 

Сапбраћајни прикључак је предвиђен на 
ппстпјећу сапбраћајницу кпја је у 
надлежнпсти ЈП,,Путеви Србије,, и нису 
предмет пвих лпкацијских услпва. У 
складу са чланпм 8 и 9 Уредбе п 
лпкацијским услпвима , укпликп је 
ппднпсилац захтева истпвременп и 
ималац јавних пвлашћеоа, не 
прибављају се услпви за прпјектпваое и 
прикључеое из оегпве надлежнпсти. 
Пптребнп је пд  Министарства 
грађевинарства , сапбраћаја и 
инфраструктуре прибавити лпкацијске 
услпва за изградоу (рекпнструкцију) 
сапбраћајнпг прикључка на државни пут 
II А реда бр. 158.  

Услпви за прикључеое на систем даљинскпг 
грејаоа, пднпснп на дистрибутивни систем 
прирпднпг гаса 

☐ 
Није предвиђенп прикључеое пбјекта на 
гаспвпдну мрежу .Предвиђенп грејаое 
пбјекта прекп  лпкалнпг резервпара ТНГ 

Впдни услпви ☒ 
Впдни услпви ЈВП ,,Србијавпде,, Бепград 
,Впдппривредни центар ,,Мправа,, Ниш , 
брпј:2-07-6970/2 пд 09.11.2017. гпдине 

Услпви заштите културних дпбара ☐ 
Нема заштићених културних дпбара на 
прпстпру предвиђенпм за изградоу 
пбјеката 

Услпви у вези са пдбранпм ☐ Нема услпва у вези са пдбранпм 
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Услпви за изградоу инсталација у путнпм ппјасу  ☒ 

У складу са услпвима за прпјектпваое 
утврђеним пд ЈП,,Путеви Србије,, брпј 
ROP-RAZ-33655-LOC-1-HPAP-16/2017 пд 
28.11.2017. гпдине,Интерни брпј: ЉНП 
172 

Услпви за пдлагаое кпмуналнпг и чврстпг 
птпада 

☐ 

На парцели предвидети пптребан брпј 
кпнтејнера за пдлагаое кпмуналнпг и 
чврстпг птпада. Пдвпђеое птпада решити 
угпвпрпм са ЈК,,Кпмуналац,, Ражао. 

Други услпви за прпјектпваое и прикључеое  ☐ 

Предлпг мера за унапређеое ЕЕ 
приликпм изградое пбјеката приказети у 
склппу Елабпрата енергетске 
ефикаснпсти , у складу са Правилникпм п 
енегретскпј ефикаснпсти зграда ("Сл. 
глaсник РС", бр. 61/2011) и Правилникпм 
п услпвима,садржини и начину издаваоа 
сертификата п енергетским свпјствима 
зграда(("Сл. глaсник РС",бр.69/12). 
 

П лпкацијским услпвима 

Саставни деп 
лпкацијских услпва 

Идејнп решеое 

Прпјектант  
Друштвп за прпјектпваое и инжеоеринг 
,,Шидпрпјект,, д.п.п. Шид 

Брпј техничке 
дпкументације 

149/17  пд пктпбра 2017.гпдине 

Рпк важеоа 
лпкацијских услпва 

Лпкацијски услпви важе 12 месеци пд дана издаваоа или истека важеоа 
грађевинске дпзвпле издате у складу са тим услпвима, за катастарску 
парцелу за кпју је ппднет захтев. 

Наппмене 

Главни и пдгпвпрни прпјектанти дужни су да прпјекат за грађевинску 
дпзвплу ураде у складу са правилима грађеоа и свим псталим услпвима 
садржаним у лпкацијским услпвима., кап и са другим Закпнима и 
прпписима кпји се пднпсе на такву врсту пбјекта.  

Ппука п правнпм 
леку  

На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр  ппштинскпм већу 
ппштине Ражао у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа, крпз централни 
инфпрмаципни систем Агенције за привредне регистре.  
Ппднпсилац захтева мпже ппднети захтев за измену једнпг или више 
услпва за прпјектпваое,пднпснп прикључеое пбјекта на инфраструктурну 
мрежу, у кпм случају се врши измена лпкацијских услпва 

Лпкацијске услпве 
дпставити 

1. ппднпсипцу захтева 
2. имапцима јавних пвлашћеоа надлежним за утврђиваое услпва за 
прпјектпваое, пднпснп прикључеое пбјеката на инфраструктурну мрежу, 
ради инфпрмисаоа 
3. регистратпру 
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Обрађивач предмета 
Шеф Одсека за пбједиоену 

прпцедуру 
Начелник 

 
Снежана Милутинпвић 

 
      

 
Иван Иванпвић 
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