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П р и б о ј

 

Општинска управа Прибој-Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско
правне послове, на захтев Комарица Бранка и Комарица Данијеле, обоје из Прибоја, улица ********,
преко пуномоћника Петровић Невенке из Ужица ***********, а на основу члана 53а. став 5. и члана
57. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09 , 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 43/13-УС ,50/13-УС, 98/13-Ус , 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон, 9/20 и 52/21),
члана 13. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр.115/2020), члана 12 . Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.68/19) и Плана
генералне регулације градског подручја општине Прибој („Сл.лист Општине Прибој“, бр. 6/13 , 2/16,
7/18 и 6/21) издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за КП 256/3 КО Прибој, ради изградње комерцијалног објекта погребних услуга (зграда са продавницом
погребне опреме, просторијом за испраћај и мртвачницом) у Прибоју у улици Прибојске чете б.б.

 

 

Подаци о локацији :

 

Место локације: Прибој, ул. Прибојске чете б.б.

Урбанистичка целина -зона Зона II- Центар – „Градско језгро“

Врста земљишта: Остало грађевинско земљиште

Планирана намена: Комерцијалне и пословне делатности (ТЦ-6б)

Постојећи објекти на парцели: Нема објеката

 

Приступ јавној саобраћ. површини: Директно

КП 256/3 КО Прибој Испуњава услов за грађевинску парцелу

 

 

Подаци о планираном објекту:

 

Назив објекта: Комерцијални објекат погребних услуга (зграда

са продавницом погребне опреме, просторијом



за испраћај и мртвачницом)

 

Категорија објекта: Б (84,38%) и В (15,62%)

 

Класификациона ознака: 123001, категорија Б (50,44%)

127222, категорија Б (33,94%)

127221, категорија В (15,62%)

БРГП: 227,50м2

 

Укупна површина под објектом: 227,50м2

 

Укупна нето површина: 187,00м2

Спратност: Пр

Висина објекта: 4,40м (венац,слеме)

Индекс изграђености: 0,28

Слободне и зелене површине 25,00%

Планирани број паркинг места: 5

Кратак опис ИДР:

Идејним решењем предвиђена је нова изградња објекта са продавницом погребне опреме, просторијом
за испраћај и мртвачницом (хладњачом). Приступ парцели је са јевне саобраћајнице. Уз источну
границу парцеле прдвиђен је паркинг простор преко асфалтираног платоа, са кога се приступа и
објекту. Са источне стране је и главни приступ објекту. Преко наткривеног трема приступа се
просторијама за испраћај, које имају унутрашњу везу са мртвачницом (хладњачом). Хладњача има
директну везу са магацином погребне опреме, који је на западној страни објекта и има приступ са те
стране. Идејним решењем предвиђена је унутрашња веза између продајног простора и магацинског
простора. Уз просторије за испраћај (капеле) предвиђен је санитарни чвор. Санитарни чвор је
прдвиђен и у оквиру продајног простора и хладњаче, мртвачнице. На јужној страни објекта, предвиђен
је и простор за котларницу, као енергент ће се користити пелет.

 

Правила грађења:

 

Извод из ПГР:

3.4.5.5. Комерцијалне делатности (ТЦ-6)

б) Комерцијалне и пословне делатности (ТЦ-6б)

 

Намена и начин коришћења грађевинске парцеле

Дозвољена намена у овој типичној целини су компатибилне намене, комерцијалне делатности трговине
и продаје, угоститељства и административног пословања, остале делатности који пружају савремене
услуге за потребе становника насеља у функцији снабдевања, слободног времена, културе, забаве,
рекреације и др. и које не угрожавају животну средину.

Такође је дозвољена и намена становање као компатибилна намена. Однос становања и делатности за
грађевинске парцеле је становање 0-20%: делатности 80-100%.



У оквиру волумена постојећих стамбених објеката дозвољена је реконструкција са циљем
побољшавања услова функционисања објекта. Могућа је пренамена свих постојећих стамбених
објеката из становања у делатности.

Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК инсталације,
водовод, канализација.

 

1. Комерцијалне делатности у централној градској зони

 

Урбанистички параметри

спратност
слободне и
зел.
површине

индекс
изграђености

 

 

типологија

објеката
паркирање ***

П+4+Пк**

(18,5m до
коте венца,,

22,0m до
коте
слемена)*

мин. 20%

без паркинга

макс. 3,0

макс. 3,2 (за
угаоне парцеле)

 

слободностојећи,

једнострано или
двострано

узидани

1ПМ/1 стан,

1ПМ/80m2 БГП
пословања и
трговине

* Максимални нагиб кровних равни 33о.

** П+5(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже
испод), висина објекта 21,5m)

***Недостајући број паркинг места на сопственој парцели може се обезбедити у оквиру блока или у
блоковској гаражи или на сусуедној кататстарској парцели уз сагласност вланика парцеле или
плаћањем доприноса према одлуци надлежног органа. Број потребних паркинг места код доградње
постојећих објеката, обрачунава се само за БГП дограђеног дела објекта. Када се реконструкцијом
повећава број стамбених јединица, обрачунава се паркинг место за сваку нову стамбену јединицу.

 

Положај објекта на грађевинској парцели

Положај објекта на грађевинској парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне
намене и према границама суседних грађевинских парцела. Обавезно је постављање најистуренијег
дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној површини.

Кота приземља највише 0,2m виша од коте тротоара,

Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној
површини

Подземна грађевинска линија се може поклапати са границама парцеле, али је пожељно да површина
подземних етажа не буде већа од 90% површине парцеле, односно да минимално 10% површине
парцеле буде незастрто.

Подземна грађевинска линија може прећи надземну односно регулациону линију – 0,15m за стопе
темеља и подрумске зидове на дубини до 2,6m испод површине тротоара односно 0,50m испод те
дубине као и -1,0m шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара

Удаљеност објекта од задње граница парцеле – најмање 1/3h, (али не мања од 5,0m, уколико је 1/3h
мања од 5,0m ).



Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова,
надстрешница и сл.) на уличној фасади могу да пређу грађевинску односно регулациону линију за
1,0m, тако што укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде и на
минималној висини од 4,0m изнад тротоара.

Двострано узидани објекат мора да се наслања на калкан суседног објекта у пуној ширини калкана и
не сме бити већи од постојећег габарита калкана, а изузетно ова ширина може бити већа уз сагласност
власника постојећег објекта.

За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за главне објекте.
Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу суседних грађевинских парцела уз обавезну
претходну сагласност суседа.

 

Урбанистички показатељи за парцеле за нове објекте на парцели:

Дозвољава се изградња на парцели која има најмању површину - 150m2 и

Најмање ширине фронта грађевинске парцеле -15,0m

Интервенције на постојећим објектима:

На постојећим објектима дозвољена је реконструкција и надоградња у складу са параметрима и
правилима овог плана за ову типичну целину. У случају претварања подрумских просторија у пословни
простор, стапеништа за приступ пословним просторијама организовати искључиво изван регулације
саобраћајнице. Постојећи објекти који поседују грађевинску дозволу која није привремена чији су
параметри већи од параметара дефинисаних овим планом, задржавају постојеће параметре.

Намена и начин коришћења грађевинске парцеле

Пословно - комерцијални садржаји различите величине комплекса са доминантном комерцијалном
наменом: велетржнице, складишта, дистрибутивни центри, сервиси итд, су предвиђени као зоне дуж
примарних саобраћајница, у оквиру осталих компатибилних намена, али и у склопу привредне зоне. У
привредној зони се могу организовати вишефункционални мешовити производно-комерцијални
садржаји и комплекси посебне намене. Дозвољене су све групе делатности осим оних које угрожавају
људе и животну средину (земљиште, ваздух и воду). Дозвољено је организовати становање на
парцели, однос делатности : становање: 80% : 20%.

 

У зони која је под утицајем близине државног пута и железничког земљишта и водног земљишта реке
Лим, могућа је комерцијална намене уз обавезу прибављања услова и сагласнсти управљача
надлежних за путеве, железницу и водно земљиште.

 

Потребан број паркинг места према ПГР за планирани објекат на сопственој ГП:

 

- БРГП планираног објекта 227,5м2 ……………………………………………..(2,84 ПМ) 3 ПМ

________________________________________________________________________________

Укупно……………………………………………………………………………………….....3 ПМ

 

Број паркинг места према ИДР…….…......…....……………..………………………..…..5ПМ

 

Нема недостајућих паркинг места.

 

Заштита амбијенталних вредности:



 

Нема посебних услова према елаборату Завода за заштиту споменика културе Краљево.

 

Услови грађења објекта :

 

Етапност градње: у једној фази

 

Мере заштите:

Заштита од елементарних непогода: У складу са постојећим проп.
Заштита од пожара: У складу са постојећим проп.

Заштита животне средине: У складу са постојећим проп.

 

Услови за пројектовање и прикључење-сагласности:

 

 

-Услови за пројектовање и прикључење од Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак
Електродистрибуција Ужице, бр. 8M.1.0.0-D.09.21-111649-22 од 28.03.2022.год.

- Сагласност бр.426 од 24.03.2022. год. издата од ЈКП „Услуга“ Прибој

- Технички услови за издавање локацијских услова за изградњу зграде са продавницом погребне
опреме, просторијом за испраћај и мртвачницом издати од Телеком Србија Предузеће за
телекомуникације а.д, ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ, Сектор за мрежне операције, Служба за планирање и
изградњу мреже Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице, Пријепоље број:
107254/3-2022 ДР од 16.03.2022. године.

- Услови за пројектовање-сагласност ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, број
6547/2022 од 30.03.2022.године.

 

На основу увида у идејно решење, услове имаоца јавног овлашћења и ПГР градског подручја општине
Прибој, ПОСТОЈЕ локацијски услови за издавање грађевинске дозволе.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе
издате у складу са овим условима, за катастарску парцелу-парцеле за коју је поднет захтев.

На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Прибој у року од три
дана од дана пријема ових услова.

Наплаћена је општинска административна такса у износу од 6.000,00 РСД у складу са тарифним бројем
12. Одлуке о локалним административним таксама („Сл. лист Општине Прибој“број 3/09, 6/09, 1/10 ,
4/10 и 7/11),

 

Саставни део ових локацијских услова чине горе побројани услови имаоца јавних овлашћења и идејно
решење израђено од „АГ биро д.о.о.“ Ужице.

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА   

Елвис Мујовић   


