
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                        

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке,

имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином

Број предмета: ROP-TOP-10213-LOCH-2/2022

Заводни број: 353-64/2022-02

Датум: 08.06.2022. године

        Т О П О Л A

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и
управљања имовином, Општинске управе општине Топола,  поступајући по захтеву Републике Србија-Основнe
школe “Карађорђе”, Мије Тодоровића 8, Топола (Варошица), Топола, Шумадијски округ, на основу члана 53a.,
54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10
одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018,
31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 52/21), члана 2. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник
РС“, број 115/20), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Службени гласник РС", бр. 68/2019),  члана 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“,
број 22/2015), ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА („Службени гласник СО Топола“ бр.
25/2014, 9/2019 и 15/2019),  издаје

 

     ЛОКАЦИЈСКE УСЛОВE

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ КАРАЂОРЂЕ

1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

ИНВЕСТИТОР:  Република Србија-Основна школа “Карађорђе”

Улица и број:        Мије Тодоровића 8 , Топола (Варошица), Топола, Шумадијски округ

ПИБ : 101223989

МБ: 07123370

Контакт телефон: 0346811003

 

2. ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ



Број КП: 590

К.О. Топола (Варош)

Улица и број: улица Мије Тодоровић

Површина парцеле : 01 ха 44 а 07 м2    

Бруто површина под објектом: /

 

3. ОПШТИ УСЛОВИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Топола („Службени гласник СО
Топола“ бр. 25/2014, 9/2019 и 15/2019)

Намена парцеле: Просторна целина „Д“, блок „Д2“, грађевинско земљиште- површине
јавних намена- Основно образовање

Усклађеност идејног решења: Идејно решење израђено у складу са планским документом

Испуњеност услова: Катастарска парцела испуњава услове за грађевинску парцелу

Бруто површина парцеле по плану: 01 ха 44 а 07 м2   

Степен (индекс) изграђености: до 1,5

Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор
подрумске етаже.

Спратност обејкта: До П+2

Регулационе линије: Линија која раздваја површину јавне намене од остале намене

Грађевинска линија:

подземна: /

надземна: Грађевинска линија на 5м од регулационе линије

Прилаз парцели: Са улице Мије Тодоровића на к.п.бр. 2807/1, КО Топола (варош)

 



4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ

4.1. НАЧИН ПРИВОђЕЊА ПАРЦЕЛЕ НАМЕНИ

Постојећи објекти на парцели:

 

Предметна парцела је изграђена. На парцели је изграђено 5 објеката:

1. Објекат бр.1 – основе 575 м²

2. Објекат бр.2 – основе 597 м²

3. Објекат бр.3 – основе 1.755 м²

4. Објекат бр.4 – основе  443 м²

5. Објекат бр.5 – основе 1.255 м²

Рушење постојећих објеката: /

Нивелисање терена: Постојеће

4.2. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА

Постављање објекта: Постављање новог објакта у габаритима постојећег (старог) објекта
(Према Идејном решењу)

Међусобна удаљеност:

објеката од
границе парцеле:

Минимално  4,00 м

од суседних
објеката:

Међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и
суседним парцелама: минимално ½ висине вишег
објекта, али не мање од 4,0 m

Намена и класа објекта: Школске зграде и зграде за научноистраживачке делатности- Зграде
основних школа- Зграде за основно образовање, класификациони број
126321 (100%), категорија В, према члану 7. Правилника о
класификацији објеката („Службени гласник РС“, број 22/2015)

Врста објекта: Слободностојећи, изградња

Спратност: П (према Идејном решењу)

Етапност градње: У целости

БРГП:

Бруто површина основе објеката:

8383,50 m2  (Према Идејном решењу)

2427,00 m2  (Према Идејном решењу)



Положај грађ. елемената у односу на
грађевинску линију:

на нивоу
приземља:

Грађевински елементи на нивоу приземља не могу
прећи грађевинску линију

на нивоу
спрата:

/

Положај грађ. елемената испод коте
тротоара-подрумске етаже на
грађевинску линију:

Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже –
могу прећи грађевинску односно регулациону линију (рачунајући од
основног габарита до хоризонталне пројекције испада) и то:

-стопе темеља и подрумски зидови – 0,15m до дубине од 2,60m испод
површине тротоара, а испод те дубине 0,50m;

-шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,00m.

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз
сагласност власника или корисника суседне парцеле.

Помоћне просторије: Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних
објеката.

Висина назитка поткровне етаже: /

Апсолутне коте

Ниве-
лета:

пројектована

Призе

мље:

/

слеме: /

Конструкција: Савремена

Материјали: Обликовање фасаде треба да буде усклађено на нивоу целине.

За обраду фасада користити савремене материјале.
Обрада фасаде:

Кров: тип: Вишеводан - коси

нагиб: Према идејном решењу

покривач: За покривач користити савремене материјале



снегобрани: Поставити

олуци Лежећи

Одводњавање површинских вода: Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према
риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно
јарковима), са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати
према другој парцели.

Остали објекти на парцели: Број објеката на парцели или комплексу јавне намене није ограничен
под условом да је испоштован максимални дозвољени индекс
изграђености, као и да су испуњени услови међусобне удаљености
дефинисани прописима везаним за сеизмичке, противпожарне и
услове заштите од ратних разарања.

Обезбеђење суседних објеката: Реконструкција и доградња  не смеју да угрозе стабилност и услове
коришћења суседних објеката.

Стабилност терена и услови изградње
(клизишта, плављени терени и др.)

На предметној парцели нема евидентираних клизишта, археолошких
локалитета и према инжењерско геолошким карактеристикама терена
услови су повољни за изградњу.

Стандарди приступачности: Прилазе до објеката и комуникације у објекту пројектовати према
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. гласник
Републике Србије“ бр. 22/15)

Степен сеизмичности: Објекат пројектовати за 9º МЦС, те се у циљу заштите од земљотреса
објекти морају реализовати у складу са Правилником о техничким
нормативима за грађење објеката високоградње у сеизмичким
прописима (Сл. лист СФРЈ, број 13/81, 52/85 и 21/90)

Атмосферско пражњење: Пројекат за грађевинску дозволу мора да садржи пројекат
громобранских инсталација сагласно Правилнику о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(“Сл.лист СРЈ“ бр. 11/96)

Заштита животне средине, природних и
културних добара:

Уколико се при реконструкцији наиђе на археолошки локалитет,
изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика
културе Крагујевац

Такође, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро
геолошко-палеонтолошког или минералошко-патрографског порекла,
извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе
Србије

Остали услови: Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких



прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних
разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката  као
и за зоне ограничења изградње у оквиру  техничких ограничења у
коридорима инфраструктуре.

Реализација објеката и уређење припадајућих простора врши се на
основу прописа и техничких услова и нормативе за одговарајућу
намену. Забрањена је изградња објеката чија би делатност угрозила
животну средину и основну намену.

Мере енергетске ефикасности: Сходно законским прописима у овој области, обавезна је примена
Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“ бр.
61/11 и Правилника о условима и начину издавања сертификата
енергетским својствима зграда („Сл. Гласник РС“ бр. 69/12 и 44/18)

Услови за смештај возила:
Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг
место на 70 m² корисног простора;

Прилаз објекту:

Колски: Са улице Мије Тодоровића на к.п.бр. 2807/1, КО Топола
(варош)

Пешачки: Са улице Мије Тодоровића на к.п.бр. 2807/1, КО Топола
(варош)

Посебни услови: Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова
овлашћених комуналних предузећа и организација.

- Услови у погледу мера заштите од пожара Министарства
унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за
ванредне ситуације из Крагујевца, 09.15.2.2 број 217-8794/22-1 од
02.06.2022. године.

Правила градње за водоводну
инфраструктуру

2.2.2  ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабдевање

•Трасе планираних главних цевовода и водоводних линија водити постојећим и планираним

саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. Ван урбанизованог подручја трасе водити

поред саобраћајница.

•Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у

обзир и потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева.

Минималан пречник цеви за градска насеља је Ø100. Водоводну мрежу градити у прстенастом

систему, где је то могуће због повољнијег хидрауличког рада система и сигурнијег и бољег начин

водоснабдевања.

•На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната, на максималном

размаку од 80 м за индустријске зоне, односно 150 м за стамбене зоне. Препоручује се уградња

надземних противпожарних хидраната. Хидранти треба да буду видно обележени и постављени

тако да увек буду приступачни.

•Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 bar због могућих кварова, а ако негде и буде већи

предвидети уградњу регулатора притиска.



•Водовод се мора трасирати тако:

Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења   земљишта Да

се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте.

Минимална дубина укопавања цеви водовода  је 0,8 m од врха цеви  до коте терена, односно тако

да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења.

•Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m.

•Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи:

међусобно водовод и канализација   0,40m;

до електричних и телефонских каблова 0,50m.

•Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при

укрштању.

•Укрштање са каналима извршити у заштитној цеви положеној мин. 1,5 м испод дна регулисаног

канала.

•Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се  уз услове и

сагласност надлежног јавног комуналног предузећа. Материјали и опрема морају да задовољавају

све прописане стандарде и поседују атесте сертификационих кућа које контролишу квалитет

истих.

•Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви. У појасу

заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду или

угрозити стабилност цевовода.

•Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и канализације.

Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод или

канализација) не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга.

•Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које одреди надлежно

комунално предузеће.

•Инсталација водовода која се снабдева водом из јавног водовода мора бити потпуно одвојена од

инсталација које се напајају са других извора (бунари, извори и сл.).

•Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати прописа о безбедности и

здравља на раду.

•Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада

ради исправног функционисања мреже.

•Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се оставио простор у профилу

за друге инсталације и избегли додатни трошкови око израде прикључака.

•Прикључење на јавни водовод врши искључиво комунално предузеће, а осталу инсталацију у

објекту може изводити овлашћено предузеће или предузетник.Одобрење за прикључак издаје се на

основу захтева и пројектне документације коју потписују само овлашћени пројектанти.

•Дозвола за употребу водовода издаје се на основу записника о техничкој исправности

инсталација.

•Ималац инсталације је дужан да исту одржава у исправном стању.

•Органи водовода имају право да контролишу исправност инсталација уз законску одговорност

имаоца.



•На главном споју  не смеју се вршити никакве измене без одобрења, нити се смеју убацивати нови

прикључци испред водомера.

•Пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган водовода и може га у

предвиђеним случајевима затворити и пломбирати. Повреда пломбе се сматра кривичним делом –

провалом.

•Цеви не смеју бити узидане или убетониране већ увек са слободним пролазом.

•Избегавати близину електричних проводника који немају  уземљење.

•Уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви заштитити од дејства евентуалних

лутајућих струја одговарајућим заштитним средствима.

•Водоводне цеви не смеју се постављати нити у хладном, нити у топлом стању.

•Све водове до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом.

•Прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији,

управно на уличну цев.

•Водомер поставити у водомерно склониште на 1,5 м од регулационе линије, односно у посебан

метални орман - нишу ( ако је водомер у објекту ), који је смештен са унутрашње стране на зиду до

улице. Димензије водомерног склоништа за најмањи водомер су 1х1,2х1,7 м. Водомер се поставља

на мин. 0,3 м од дна шахте. Димензије за већи број водомера  зависе од њиховог броја и пречника.

Димензионисање извршити на основу хидрауличког прорачуна ;

•Уколико се у објекту налазе налази више врста потрошача предвидети засебне водомере за свакога

;

•Шахтове за водомере градити од мареријала који су за локалне услове најекономичнији (опека,

бетон, бетонски блокови );

•На дно шахта нанети слој песка или ситног шљунка дебљине 10 – 20 см или ставити под од опеке

без малтера ;

•Шахте које леже у зони подземних вода заштитити одговарајућом изолацијом;

4.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ

Уређење
партера:

Колске површине и паркинзи: Привести намени.

Пешачке површине: Привести намени

зеленило Проценат зелених површина мин. 20%.

Ограда парцеле: Грађевинске парцеле за породично становање могу се ограђивати зиданом оградом до висине
од 0,90m рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине од
1,40m.               

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном
оградом до висине 1,40m, која се може поставити на подзид чија висина се одређује
одговарајућом техничком документацијом.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.



Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, уз сагласност суседа,
тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, која се сади у
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40m, која
се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту
власника ограде.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Постављање зидане ограде  врши се на основу, на основу решења о одобрењу  извођења
радова по чл. 145 Закона о планирању и изградњи

Посебни услови:  /

          

 

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ НА  ИНФРАСТРУКТУРУ

Водовод:

Услови за пројектовање и прикључење издати од стране ЈКСП Топола  по
решењу број 957/2.1.5  од 11.04.2022.год

Фекална канализација:

Кишна канализација:

Електроинсталације: /

Топловод: /

Гасовод: /

ПТТ: /

 

 

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ, ОДНОСНО
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  КУЛТУРЕ БЕОГРАД

/

 

Поред горе наведених посебних услова саставни део локацијских услова:



1. Копија плана у Р 1:1000
2. Идејно решење број 906-21/0 које је израђено од стране Тeming Electrotechnology d.o.o. Ниш, Цара Душана 90,

од децембра 2021.године
3. Посебни услови из тачке 5. Ових локацијских услова.

 

Напомена: у моменту издавања локацијских услова нема фактичких услова за изградњу објекта у складу са поднетим
захтевом. Закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са одговарајућим имаоцем јавних овлашћења, је
претходни услов за издавање грађевинске дозволе, ако се у условима за пројектовање и прикључење које је издао ималац
јавних овлашћења констатује да се објекат за који је поднет захтев не може изградити без изградње или доградње
комуналне или друге инфраструктуре, односно додатног припремања или опремања грађевинског земљишта.

 

Пројектну документацију радити на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10 одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14,
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 52/21),  и осталим важећим прописима, стандардима и
нормативима.
Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи достави документацију у складу са
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС,  24/11,
121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други
закон, 9/2020 и 52/21) и Правилником о садржини, начину и поступку израде вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/15)
Обавеза главног и одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу изради у складу са правилима
грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима, као и у складу са Законом о планирању и
изградњи и важећим Правилницима.
Захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи подноси се Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-
урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином општинске управе општине Топола,
а преко сајта АПР-а, Обједињене процедуре са позивом на број предмета и име обрађивача који је проследио захтев.
Локацијски услови престају да важе  уколико инвеститор  у року од 24 месеца од дана издавања не поднесе  захтев 
за Решење о грађевинској дозволи.
Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење
објеката на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.
На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу о року од три дана од дана издавања
локацијских услова.
На основу локацијских услова не може се започети са изградњом објекта већ је потребно сходно члану 135. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13-
Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/201,  37/2019-други закон, 9/2020 и
52/21)  прибавити решење о грађевинској дозволи и пријаву почетка извођења радова у складу са чл. 148. истог
Закона.

                                                                                                                                  Руководилац одељења

Немања Костић, дипл. просторни планер

 

Доставити:

- Подносиоцу захтева

- Имаоцима јавних овлашћења

- Грађевинском инспектору

- Архиви


