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Општинска управа ппштине Дпљевац – Одељеое за урбанизам,  импвинскп правне и 

инспекцијске ппслпве, пoступајући пo захтеву Васкпвић Гпрана из Чапљинца  за изградоу 

екпнпмскпг пбјекта спратнпсти П ( приземље ), на к.п. бр.3292 КО Чапљинац у Чапљинцу  , а на 

oснoву члана 54., 55., 56. и 57. Закoна o планираоу и изградои ("Сл.гласник Републике Србије" бр. 

72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене 

прпцедуре електрпнским путем („Службени гласник РС“, 113/2015),Уредбе п лпкацијским 

услпвима („Службени гласник РС“, 35/2015), Прпстпрнпг плана ппштине  Дпљевца („Службени 

гласник РС“, 16/2011), издаје  

 

 

 

 

Л О К А Ц И Ј С К Е    У С Л О В Е 
ЗА ИЗГРАДЊУ ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА У ЧАПЉИНЦУ  

  

ПЛАНСКИ ОСНОВ :  Просторни план општине Дољевац („Службени гласник 
РС“, 16/2011), 

- Према Идејном  решење –урађеном  од стране „ 3Д СТУДИО ПЛУС „  

из Чапљинца 41-1/16 од јула 2016.год. одговорни пројектант Јелена 

Спасић дипл.инж.арх. лиценца број  300 Л313 12  .објекат је бруто 

грађевинске површине у основи приземља  266,90  м2 

- -кота пода приземља 0,10 м  

- Висина  крова 3,00 м од нулте коте  



- Површина парцеле  1521  м   

- Коефицијент изграђености  0,176 

- Коефицијент заузетости 17,55 % 

 

Објекат је пројектован као слободностојећи економски објекат.  У оквиру економског 

објекта налази се већи број остава за складиштење пољопривредних производа-пшенице, 

као и две гараже .Расспоред просторија приказан је на графичком прилогу бр.3.“ основа 

приземља“ .Терен у оквиру којег је планирана изградња је раван.Паркирање је предвиђено 

у оквиру објекта . 

 
1. број катастарске парцеле :   3292 

Извод из Просторног плана општине  Дољевца где се налази предметна парцела 

4.2.2.3. Индивидуалнп станпваое са ппслпваоем   

Оснпвна намена: станпваое 

Дппунска намена: примарна ппљппривредна прпизвпдоа, тргпвина, занатствп, 

 угпститељствп, услужне делатнпсти и туризам. 

Индекс заузетпсти: дп 0,4 

Индекс изграђенпсти: дп 1,0 

Највећа спратнпст: П+1+ПК, мпгућа је изградоа ппдрумских или сутеренских прпстприја 

 акп не ппстпје сметое гептехничке и хидрптехничке прирпде 

Највећа висина: 12,0m, а ппмпћних пбјеката 5,0m. 

Услпви за пбразпваое грађевинске парцеле: 

Најмаоа парцела за неппљппривредна дпмаћинства је 400,0 m2, за мешпвита 600,0m2 а за 

ппљппривредна 800,0m2 а. Најмаоа ширина фрпнта парцеле за све врсте дпмаћинстава је 15,0m. 

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%). 

Растпјаое пд граница парцеле: 

Најмаое дпзвпљенп растпјаое пснпвнпг габарита пбјекта и линије суседне грађевинске парцеле 

је за: 

1) слпбпднпстпјеће пбјекте на делу бпчнпг двпришта 2,5m 
2) двпјне пбјекте и пбјекте у прекинутпм низу на бпчнпм делу двпришта 4,0m 
3) 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: 

1) слпбпднпстпјећи пбјекти на делу бпчнпг двпришта северне пријентације 1,0m 
2) слпбпднпстпјећи пбјекти на делу бпчнпг двпришта јужне пријентације 3,0m 

 

Екпнпмски пбјекти мпрају задпвпљити све хигијенске захтеве и прпписе везане за заштиту 

живптне средине. Стпчне фарме већег капацитета пд 10 грла нису дпзвпљене у пквиру стамбенпг 

ппдручја. Екпнпмски пбјекти се не урачунавају у кприсну брутп развијену грађевинску ппвршину, али 

се ппвршина ппд пвим пбјектима узима у пбзир при израчунаваоу индекса заузетпсти.  

Екпнпмски пбјекти су: 

- уз стамбени пбјекат: летоа кухиоа, млекара, санитарни прппусник, магацини хране за 
сппствену упптребу и др; 

- у екпнпмскпм двпришту: стпчне стаје (живинарници, свиоци, гпведарници, 
пвчарници, кпзарници), испусти за стпку, ђубришне јаме (ђубришта), ппљски клпзети и 
др.  

- пушнице, сушнице, кпш, амбар, надстрешница за машине и впзила, магацини хране и 
пбјекти намеоени исхрани стпке и др. 

Ппзиципнираое екпнпмских пбјеката 

Међуспбнп растпјаое стамбенпг пбјекта и стпчне стаје је најмаое 15,0m. 

Акп се екпнпмски делпви суседних парцела неппсреднп граниче, растпјаое нпвих 

екпнпмских пбјеката пд границе парцеле не мпже бити маое пд 1,0m. 

Акп се екпнпмски деп једне парцеле неппсреднп граничи са стамбеним делпм друге 

парцеле, растпјаое нпвих екпнпмских пбјеката и стамбенпг пбјекта је најмаое 15,0m. 

Међуспбна растпјаоа екпнпмских пбјеката зависе пд прганизације екпнпмскпг двпришта, с 

тим да се прљави пбјекти мпгу ппстављати самп низ ветар у пднпсу на чисте пбјекте или је размештај 

такав да ваздух са мирисима, задахпм и сличнп мимпилази чистије садржаје. 

 

Услпви и начин пбезбеђиваоа приступа парцели и прпстпру за паркираое 

Сапбраћај унутар парцеле треба да буде дпбрп прганизпван, са функципналним 

приступпм прпстпру за паркираое а сваки пбјекат мпра да има пдгпварајућу везу са приступним 

сапбраћајницама. Најмаоа ширина приступнпг стамбенпг пута је 2,5m, а екпнпмскпг 3,0m. 

Паркираое и гаражираое 

Паркинг прпстпр предвидети у пквиру грађевинске парцеле, изван ппвршине јавнпг пута, 

и тп једнп паркинг или гаражнп местп за сваки стан или једнп паркинг местп на 70,0m2 кприсне 

ппвршине с тим да најмаое пплпвина впзила буде смештена у гаражама. 

Услпви заштите суседних пбјеката: 



У тпку извпђеоа радпва и при експлпатацији, впдити рачуна п техничким и екплпшким 

услпвима на суседним парцелама и п безбеднпсти пбјеката изграђених на оима (при искппу 

темеља, пдвпдоаваоу ппвршинске впде, гаражираоу впзила, изнпшеоу шута, смећа и др). 

Услпви прикључеоа на кпмуналну и псталу инфраструктуру 

У складу са услпвима надлежних кпмуналних и псталих предузећа 

Услпви заштите живптне средине, хигијенски, прптивппжарни и безбеднпсни услпви 

Мере заштите према нпрмативима и прпписима за кпнкретну пбласт 

Зеленилп и слпбпдне ппвршине 

Предвидети најмаое 10% ппвршине грађевинске парцеле 

 
 

Паркираое впзила се врши у пквиру 

парцеле на за тп предвиђеним местима. 

 

 

 
           УСЛОВИ  ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ  НА  
             КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ: 

 

  

 

1. Услови ЕД ''ЈУГОИСТОК“ Ниш 

број 193297/2-2016 od 

20.07.2016.год. 
 

 

2. Услови ЈП.за водоснабдевање 

Брестовац-Бојник-Дољевац  

Број : 438 од 28.07.2016.год  

 

3. Услови ЈКП.Дољевац број 86-08/16 

Од 27.07.2016.год. 

 

 

Приложена документација : 

 

- Идејно решење –урађено од стране ДСН Пројект –Радња за 

пројектовање и инжењеринг из ниша број 80 од 

02.06.2016.год.одговорни пројектант Снежана Живановић 

дипл.инж.грађ. лиценца број  317 D908 06. 

- Пуномоћје 



- Докази о уплати такси  

- Копија плана  

 

 

 

       

Напомена: 
 

 На основу ових локацијских услова  не може се приступити грађењу објекта, али  

се може  приступити изради  пројекта за грађевинску дозволу и поднети захтев за  

издавање грађевинске дозволе,  у складу са чланом  135. Закона  о планирању  и изградњи  

(''Службени гласник  Републике Србије'', број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14). 

 Пројекат  за грађевинску дозволу  израдити у складу  са овим локацијским 

условима, прописима и правилима струке, на основу чл.118а. Закона  о планирању  и  

изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 

145/14). 

            Ови локацијски услови важе дванаест месеци од давања истих или до истека 

важења грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима . 

 Против ових  локацијских  услова, може се поднети приговор  Општинском већу  

општине Дољевац, у року од 3 дана од дана пријема истих. 

 

ДОСТАВИТИ: 

 

- подносиоцу захтева  

- архиви                                                                                                     

 

                                                          Начелник одељења 

                                    

                                                  дипл.ецц Властимир Анђелковић 

 

 

 
 


