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Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе
општине Ада поступајући по захтеву ОПШТИНА АДА, из Аде, под бројем предмета АПР: ROP-ADA-3960-LOC-1/2022
и под заводним бројем 353-5/2022-05 од 14.02.2022. године поднете путем пуномоћника Ђерђ Хорти, из Аде, за
издавање Локацијских услова за изградњу затворене пијаце на Утринама, у улици Маршала Тита, на катастарској
парцели број 1601/1 К.О. Утрине, на основу члана 53а,54,55,56 и 57 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Просторног плана Општине Ада
(“Службени лист Општине Ада“, број 37/2019 и 44/2021), Правилника о класификацији објеката (”Службени
гласник РС”, број 22/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(”Службени гласник РС”, број 68/2019) и члана 12. Одлуке о општинској управи општине Ада (”Службени лист
општине Ада”, број 40/16, 9/2017 и 15/2018), издаје

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 

ИЗДАЈУ СЕ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ којим се утврђују сви услови и подаци потребни за израду
техничке документације за изградњу затворене пијаце на Утринама, у улици Маршала Тита, на
катастарској парцели број 1601/1 К.О. Утрине, на земљишту у грађевинском подручју.

1. Услови за локацију и правила грађења

1.1. Врста и намена објекта

- Предметна локација се налази на Утринама у улици Маршала Тита, на катастарској парцели број
1601/1 К.О. Утрине, површине парцеле 756 m2.

- Према ППОА и графичким прилозима предметна парцела је намењена изградњи пијаце.

Уређење и изградња јавних објеката за целине и зоне за које плански документ садржи
уређајне основе за села

Зелена пијаца, затворена тржница - услови за уређење и изградњу су:

индекс заузетости парцеле макс. 70% (укључујући платое и саобраћајно-манипулативне
површине)

спратност објекта макс. П+1

1.2. Архитектура

- Инвеститор на предметном простору планира:

Изградњу затворене пијаце на Утринама

- Објекат је категорије Б, класификационог броја 123001

- Укупна БРГП затворене пијаце износи: 160,00 m2

- Изградња објекта ће се изводити у целини.

- На предметној парцели нема изграђених објеката.



- Саставни део предметног услова је и графички прилог - Ситуациони план.

- Приликом израде пројектно-техничке документације и изградње објекта треба преузети све мере
безбедности суседних објеката.

- Приликом пројектовања и изградње објекта морају се поштовати важећи технички прописи, а
конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине до 8º МЦС.

- Приликом пројектовања и изградње објекта морају се поштовати најмање удаљености објеката у
складу са важећим правилницима и сви важећи прописи из области заштите животне средине, заштите
од пожара, санитарне заштите, безбедности и других прописаних услова.

1.3. Атмосферска вода, прикључци

- Одвод атмосферских падавина са кровних површина објекта решити постављањем олука и одводом
атмосферске воде према дворишту односно зеленој површини на сопственој парцели.

- Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у отворену
каналску крежу или на зелене површине унутар парцеле комплекса. Отподне воде настале као
резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно пречистити
путем примарног пречишћавања унутар самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у
атмосферску канализацију пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса.

- Прикључак на електроенергетску мрежу извршити прикључком на јавну НН мрежу у свему према
условима имаоца јацних овлашћења.

1.4. Cаобраћај

Колски приступ комплексу решити у свему према условима управљача пута.

1.5. Посебни услови

1. Инвеститор за време градње је обавезан да обезбеди несметани колски и пешачки пролаз и
лагеровање грађевинског материјала на сопствену парцелу.

2. Предвидети све мере заштите од пожара према важећим прописима.

3. За време градње Инвеститор треба да преузме све мере безбедности суседних објеката. Ако дође до
оштећења објеката на суседним парцелама због извођења радова Инвеститор је дужан отклонити
недостатке по свом трошку.

4. Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврђује надлежно одељење општинске
управе на основу извршеног обрачуна, у складу са законом и важећом одлуком.

1.6. Општи услови

1. Изградња објеката треба да се врши на основу :

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/2009 и 81/2009 - испр. 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 98/2013 одлука УС
132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021)

2. Правоснажни Локацијски услови су основ за израду идејног пројекта или пројекта за грађевинску
дозволу и пројекта за извођење.

3. Изградњу вршити на основу пројекта за извођење усклађених са овим условима.

4. Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе
издате у скалду са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

5. На локацијске услове издате у складу са чланом 10. став 1. и чланом 12. став 1. правилника,
подносилац захтева може изјавити приговор надлежном општинском, односно градском већу, преко
надлежног органа, у року од 3 дана од дана њиховог достављања.

1.7. Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је:



ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ израђен од стране пројектанта

Катастарско топографски план

1.8. Прибављени су подаци од органа надлежног за послове државног премера и катастра
од стране надлежног органа:

Копија плана број 952-04-217-4756/2022 од дана 10.03.2022. године.

Копија плана водова број 956-303-3656/2022 од дана 22.02.2022. године.

Препис листа непокретности број: 124 КО Утрине, број 353-5/2022-05 од дана 17.02.2022. године.

1.9. Прибавњени су услови имаоца јавних овлашћења:

Услови број 87.1.0.0.-D.07.09.-106343-22 од дана 23.03.2022.године издати од стране ЕПС
Дистрибуција Огранак Електродистрибуција Суботица.

 

Наведено идејно решење је саставни део ових локацијских услова.

Одговорни пројектант је обавезан да идејни пројекат или пројекат за грађевинску дозволу и пројекат
за извођење изради у складу са правилима грађења, условима имаоца јавних овлашћења и свим
осталим посебним условима садржаним у локацијским условима.

 

Шеф Одељења                                   

Волфорд Атила                                   

дипл. инг.                                       
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