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-17321-LOC-1/2018
Брпј: 350-32/2018-02
Датум: 05.07.2018. гпдине
Ражао
Ппштинска управа Ппштине Ражао - Пдељеое за друштвене делатнпсти, ппшту управу, правне и
заједничке ппслпве - Пдсек за урбанизам и изградоу, ппступајући пп захтеву Oпштине Ражао
(МБ: 07214740 , ПИБ: 102688303) ,Трг Светпг Саве бр.33 , кпји је ппднет 21.06.2018.гпдине, прекп
закпнскпг заступника Дпбрице Стпјкпвић из Варпши, 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 и 96/16), Уредбе o лпкацијским услпвима ("Службени гласник РС", бр. 35/2015, 114/15
и 117/17) и у складу са Планпм генералне регулације Ражоа (,,Сл.лист ппштине Ражао,, бр. 11/12
и 2/2017), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за изградоу дела улице 13 .Октпбар , пд управне зграде ФК ,,Букпвик,, дп улице
Др.Милпрада Михајлпвића У РажоуПаркинг прпстпра, на кат.парцели
бр.1822/6,1849/9,1849/5,1849/6,1848/8 и 1849/7 КО Ражао у Ражоу
Брпј предмета

ROP-RAZ-17321-LOC-1/2018

Датум ппднпшеоа
захтева

21.06.2018

Датум издаваоа
лпкацијских услпва

05.07.2018

Лице на чије име ће
гласити лпкацијски
услпви

☐ Физичкп лице

☒ Правнп лице

Име и презиме / назив лица

Ппштина Ражао

Адреса

Трг Светпг Саве бр.33 , Ражао

☒ Физичкп лице
Ппдаци п
ппднпсипцу захтева

☐ Правнп лице

Име и презиме / назив лица

Дпбрица Стпјкпвић

Адреса

Варпш , Ражао

Дпкументација прилпжена из захтев
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1.Идејнп решеое

☒

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

☒

идејнп решеое у .pdf. фпрмату кпје је
електрпнски пптписанп брпј 30/18 пд
14.05.2018. гпдине, кпје садржи :
0. Главну свеску кпја је израђена пд стране
Бирп за прпјектпваое,градоу и
инжеоеринг„Прп-инжеоеринг,, Крушевац,
главни прпјектант : Никпла Петрпвић,
дипл.инж.грађ.Брпј лиценце: 315Л34412 ;
1.Прпјекат сапбраћајнице , кпја је израђена
пд стране Бирп за прпјектпваое,градоу и
инжеоеринг„Прп-инжеоеринг,, Крушевац,
пдгпвпрни прпјектант : Никпла Петрпвић,
дипл.инж.грађ.Брпј лиценце: 315Л34412
-графичка дпкументација у dwg.фпрмату
-дпказ п уплати накнаде за ЦЕПП у изнпсу пд
2.000,00 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

☒

2.Псталп

☒

Катастарскп-тпппграфски план израђен пд
Гепдетскпг бирпа ,,Геп-Љуба,,Ражао (у pdf и
dwg.фпрмату )
-пунпмпћје - решеое за закпнскпг заступника

Ппдаци п катастарскпј парцели, пднпснп катастарским парцелама
Адреса лпкације
Дпкументација
прибављена пд
РГЗ-a – Службе за
катастар
неппкренпсти
Брпј катастарске
парцеле, пднпснп
катастарских
парцела, катастарска
ппштина пбјекта,
ппвршина
катастарске парцеле,
пднпснп катастарских
парцела

Ппштина Ражао , насеље Ражао , наставак улице 13.Пктпбар
-

Кппија плана издата пд РГЗ-а РС, Службе за Катастар
неппкретнпсти Ражао брпј: 952-04-7/2018 пд 22.06.2018 (у pdf и
dwg.фпрмату )и кппија плана впдпва издата пд РГЗ-а РС, Службе
за Катастар неппкретнпсти Ражао брпј: 956-01-7/2018 пд
22.06.2018
Брпј КП

Катастарска ппштина

Деп 1822/6

Ражао

1849/9
Ражао
Деп 1849/5
Ражао
Деп 1849/6
Ражао
1848/8
Ражао
Деп 1849/7
Ражао
Укупна ппвршина свих парцела кпје пбухавата
укица

Ппвршина
37,07 ара
4,90
9,79
8,60
5,14
14,98
11,65 ара
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Ппдаци п ппстпјећим пбјектима на парцели
Брпј пбјекaта кпји се
налазе на
парцели/парцелама

На парцели планиране улице не ппстпје пбјекти. На кат. парцели 1849/7
К.П.Ражао, ппстпји ппслпвни пбјекат и базен кпји су изван регулације
планиране улице .

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

Опис идејнпг
решеоа

1.

Деп улице 13. Пктпбар чија се изградоа планира је наставак ппстпјеће
улице 13.Пктпбар и оегпвп ппвезиваое са улицпм Др.Милпрада
Михајлпвића и пбухвата кп. бр.1822/6, 1849/9,1849/5, 1849/6, 1848/8 ,
1849/7 КП Ражао.
Терен где се гради улица је у ппдужнпм нагибу са неизграђенпм улицпм
већим делпм. Не ппстпје значајне денивелације ка двприштима ппред
предметне сапбраћајнице. Пппречни пад терена није изражен те се
сапбраћајница са нивелетпм кпја је предвиђена уклапа у пкплни
терен.Ширина планиране регулације 4,80-8,50 м.
Сапбраћајница је прпменљиве ширине 4.20м-5.50м и пивичена је са пбе
стране усправним ивичоакпм 18/24.Трптпари су на једнпм делу улице
пбпстрани ширине 1,5 м,а на другпм једнпстрани ширине 1,5 м .Деп улице
је предвиђен кап кплскп-пешачка сапбраћајница.
Кпнструкција сапбраћајнице прпјектпвана је кап флексибилна кплпвпзна
кпнструкција. Предвиђена је израда два слпја асфалта АБ11 д=4цм и БНС 22
сА д=7цм на ппдлпзи пд дрпбљенпг каменпг агрегата 0-31.5мм д=10цм и пд
дрпбљенпг каменпг агрегата 0-63мм д=30цм. Трптпара су предвиђени пд
бетпнских плпча д=6цм на ппдлпзи пд дрпбљенпг каменпг агрегата 0/4мм
д=4цм, на ппдлпзи пд д. каменпг агрегата 0-31.5мм д=5цм и д.каменпг
агрегата 0-63мм д=20цм.
Пдвпдоаваое улице предвиђенп је гравитаципнп ппдужним и пппречним
падпвима дп рецепијената.

Врста радпва

Изградоа нпвпг пбјекта

Намена пбјекта

Улица и трптпари

БРГП (за зграде)

ппвршина 1165 м2

Дужина улице (за
инфраструктуру)
Дпминантна категприја
пбјекта
Класификација дела

187,68 м
Г
Категприја
пбјекта или

Учешће у
укупнпј

Класификаципна пзнака
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дела пбјекта
Г

ппвршини
100%

211201

Осталп

Правила уређеоа и грађеоа

Плански пснпв

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

Наведена парцела 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 II –уже градскп језгп , на прпстпру
са планиранпм наменпм -сапбраћајница.
Извпд из ПГР Ражао
Јавнп паркираое впзила вршиће се на више лпкација, паркинг ппвршина.
Планиране паркинг ппвршине, дефинисане су у графичкпм делу плана.
2.ПРАВИЛА УРЕЂЕОА ПРПСТПРА
2.1.4 Сапбраћајна инфраструктура
Планирана улица спада у категприју Пстале сапбраћајнице.
Пстале сапбраћајнице су сапбраћајнице кпјима се ппвршина у пбухвату
плана прганизује и ствара услпве да се кпмуналнп ппреми и на тај начин
приведе планиранпј намени. Сапбраћајнице су ранга стамбенп-ппслпвних
и стамбених у зависнпсти пд намене ппвршина крпз кпја прплазе.
Трасиране су такп да се штп је мпгуће више прилагпде ппстпјећпј
парцелацији и изградои али и да задпвпље и планирану намену. Кретаое
мптпрних впзила пдвија се пп ппстпјећим правцима кпји се мпрају
рекпнструисати и нпвппланираним правцима кпје треба изградити. Сви
праваци кпји се кпристе кап приступни и прилазни путеви задржавају се
са тпм наменпм и дефинишу се кап јавне ппвршине.
Кретаое пешака. Пдвија се ппсебнп издвпјеним ппвршинама уз кплпвпз
сапбраћајница, у виду трптпара кпји се пд кплпвпза пдвајају издигнутим
ивичоацима. Трптпари се димензипнишу такп да пмпгуће несметанп
кретаое и мимпилажаое пешака. У услпвима сужених кпридпра услед
изграђених пбјеката где нема услпва за прпфил са трптпарпм, трптпари се
мпгу изпставити дп тренутка дпк се не стекну услпви за оихпвп извпђеое.
3.3. Правила грађеоа на ппвршинама јавне намене
3.3.4.Правила изградое сапбраћајнице
Кплпвпз је пд асфалта израђен из два слпја (гпрои је хабајући). Пбрачун
кплпвпзне кпнструкције је за пспвинскп пптерећеое мерпдавнпг впзила
пд мин 115 KN. Материјали и прпцедуре при прпизвпдои и уградои су у
свему према прпјекту и техничким нпрмативима и стандардима.Кплпвпз
се извпди са ивичоацима или ивичним тракама са стране према
техничким нпрмативима. Уз кплпвпз се ппставља вертикална сапбраћајна
сигнализација на прпписан начин да не угрпзи слпбпдни прпфил чија
прегледнпст мпра бити пбезбеђена у свакпм тренутку.
Трптпари су ппсебне ппвршине намеоене за кретаое пешака. За улице не
мпгу бити маое ширине пд 1.5 m. Ппстављају са стране кплпвпза пд кпјег
су пдвпјени ивичоацима, издигнути за 12 cm у пднпсу на кплпвпзну
ппвршину. Ивичоаци су бетпнски или камени димензија 24/18 или 20/18
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са атестима кпјим се пптврђује усаглашенпст са стандардима за пву врсту
прпизвпда.На трптпарима је мпгуће ппстављаое урбанпг мпбилијара
(кпрпе за птпатке, клупе, жардиоере, запреке према кплпвпзу и сл) уз
пчуваое минималнпг прпфила пд 0.9 m. Мпгуће је ппстављаое и других
ппкретних или неппкретних предмета са минималним слпбпдним
прпфилпм пд 1,8 m.Мпгуће је садоа пунктуалнпг зеленила на трптпарима
са ширинпм пд 2.5 m или више.На трптпарима се ппстављају и елементи
сапбраћајне сигнализације према прпјекту и техничким нпрмативима уз
ппштпваое услпва п пчуваоу минималнпг слпбпднпг прпфила.На
пешачким прелазима прелаз са кплпвпза на трптпар извести са рамппм
минималне ширине 1.8 m, дужине мин. 0.45 m и са мин. нагибпм пд 20%.
Рампа је ппсебнп и виднп пбележена.
Услпви за
прпјектпваое и
прикључеое на
кпмуналну,
сапбраћајну и другу
инфраструктуру

Предвиђа се прикључеое улице 13.Пктпбар са улицпм Др.Милпрада
Михајлпвића Идејним решеоем није предвиђенп прикључеое на
кпмуналну и другу инфраструктуру, кап и извпђеое радпва на изградои
друге инфраструктуре.

Ппсебни услпви

На пснпву услпва за укрштаое и паралелнп впђеое кпје је издап ЕПС
дистрибуција д.п.п.Бепград , Пгранак електрпдистибуције Крушевац
бр.8х000.Д.П911-184256/2 пд 26.06.2018. гпдине,на датпј лпкацији ппстпје
електрпенергетски пбјекти кпји се укрштају или паралелнп впде са
планираним паркингпм и тп :нискпнаппнска мрежа из ТС 10/04КВ
,,Ражао 4,,. Инвеститпр је у пбавези да ппштује дате услпве.
На пснпву претхпдних услпва ЈП,,Кпмуналац,,Ражао бр.148 пд 02.07.2018.
гпдине на парцелама планиране улице ппстпји изграђена канализаципна
и впдпвпдна мрежаи да је пптребнп пбратити пажоу при извпђеоу
радпва.
На пснпву услпва за укрштаое и паралелнп впђеое кпје је издап
,,Југпрпсгаз,,а.д Бепград бр.Н/н-261 пд 02.07.2018 , на траси планиране
улице има изграђена дистрибутивна гаспвпна мрежа ,,ДГМРажао,,, пд
пплиетиленских цеви, у свему према извпду из гепдетскпг снимка ,кпја је
у експплпатацији. Инвеститпр је у пбавези да ппштује дате услпве
На пснпву техничких услпва за прпјектпваое и изградоу издатих пд
,,Телекпм Србија ,, Предузеће за телекпмуникације а.д. ,Дирекција за
технику ,Сектпр за фиксну приступну мрежу,Служба за планираое и
изградоу мрежеКрагујевац , бр. 257808/2-2018 , на датпј лпкацији
ппстпји:каблпвска ТК канализација , примарна ппдземна каблпвска ТК
мрежа,пптички кабал и секундарна надземна каблпвска мрежа, на кпје
треба пбратити пажоу прилпкпм извпђеоа радпва. Инвеститпр је у
пбавези да ппштује дате услпве.
Ппсебни услпви кпјима се ппвршине и пбјекти јавне намене чине
приступачним пспбама са инвалидитетпм у складу са Правилникпм п
техничким стандардима планираоа, прпјектпваоа и изградое пбјеката,
кпјима се псигурава несметанп кретаое и приступ пспбама са
инвалидитетпм, деци и старим пспбама (,, Сл. Гласник Р. Србије ,,бр .
22/2015).
Какп се за пптребе изградое улице идејним решеоем предвиђа изградоа
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на више катастарских парцела, схпднп члану 53а став. Закпна п
планираоу и изградои , издају се лпкацијски услпви за изградоу на
наведеним парцелама ,уз пбавезу инвеститпра да пре издаваоа
упптребне дпзвпле изврши спајаое тих парцела и фпрмираое једне
парцеле јавне ппвршине – улице 13.Пктпбар.
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 у ппгледу прпјектпваоа и прикључеоа
на системе впдпснабдеваоа и пдвпђеоа
птпадних впда
Услпви у ппгледу прпјектпваоа и прикључеоа
на телекпмуникаципну мрежу
Услпви у ппгледу заштите живптне средине и
заштите прирпде

☐

Није предвиђенп прикључеое пбјекта на
дистрибутивни систем

☐

Није предвиђенп прикључеое пбјекта на
атмпсферску канализацију

☐

Није предвиђенп прикључеое пбјекта на
текекпмуникаципну мрежу

☐ /

Услпви у ппгледу мера заштите пд ппжара и
експлпзија

☐ /

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

☐ /

Услпви прикључеоа на јавни пут

☐

Услпви за прикључеое на систем даљинскпг
грејаоа, пднпснп на дистрибутивни систем
прирпднпг гаса
Впдни услпви
Услпви заштите културних дпбара

Прикључеое на улицу др.Милпрада
Михајлпвића у складу са ПГР Ражоа

☐ /
☐ /
Нема заштићених културних дпбара на
☐ прпстпру предвиђенпм за изградоу
пбјеката

Услпви у вези са пдбранпм

☐ /

Услпви за изградоу инсталација у путнпм ппјасу

☐ /

Услпви за пдлагаое кпмуналнпг и чврстпг
птпада
Други услпви за прпјектпваое и прикључеое

☐ /
☐ /

П лпкацијским услпвима
Идејнп решеое
Саставни деп
лпкацијских услпва

Прпјектант

Бирп за прпјектпваое,градоу и инжеоеринг„Прпинжеоеринг,, Крушевац,

Брпј техничке
дпкументације

30/18 пд 14.05.2018.гпдине
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Услпви

Услпви за укрштаое и паралелнп впђеое- ЕПС
дистрибуција д.п.п.Бепград , Пгранак
електрпдистибуције Крушевац бр.8х000.Д.П911184256/2 пд 26.06.2018. гпдине
Претхпдни услпви - ЈП,,Кпмуналац,,Ражао бр.148 пд
02.07.2018. гпдине
Технички услпви издати пд ,,Телекпм Србија ,,
Предузеће за телекпмуникације а.д. ,Дирекција за
технику ,Сектпр за фиксну приступну мрежу,Служба
за планираое и изградоу мрежеКрагујевац , бр.
257808/2-2018
Услпви за укрштаое и паралелнп впђеое ,,Југпрпсгаз,,а.д Бепград бр.Н/н-261 пд 02.07.2018

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

Лпкацијске услпве
дпставити

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

Обрађивач предмета

Снежана Милутинпвић

Шеф Одсека за пбједиоену
прпцедуру

Начелник

Иван Иванпвић

7

8

9

