
Република Србија 
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд 
Евиденциони број: 404-5/20-10 
Датум: 18. 02. 2020. 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 04/20 – ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, 
ПРОЈЕКТА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ И ОСТАЛЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ 5 (ПЕТ) РАДАРСКИХ 
ЦЕНТАРА: ВАЉЕВО, ПЕТРОВАЦ, БЕШЊАЈА, УЖИЦЕ И КРУШЕВАЦ 

 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 04/20 – Израда идејног решења, 
пројекта за добијање грађевинске дозволе и остале документације за потребе 
изградње 5 (пет) радарских центара: Ваљево, Петровац, Бешњаја, Ужице и 
Крушевац, наручилац је извршио следећу допуну конкурсне документације, 
односно после стране 57 конкурсне документације, додају се следеће стране дате у 
прилогу. 

 
 

 
 за Комисију за јавну набавку  
 
 

            Радован Ћосић, дипл. прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА  ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ 
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: XVIII-350-1766/19 

Датум:13.02.2020.г 
К Р А Г У Ј Е В А Ц 

Тел: 306-224 

 

РЕПУБЛИЧКИ МЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
КНЕЗА ВИШЕСЛАВА  бр.66 

БЕОГРАД 
 

  У вези Вашег захтева поднетог овом Одељењу дана 12.12.2020. године заведеног под бројем: XVIII-350-1766/19, 
за издавање информације о локацији, у складу са чланом 53. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» 
бр. 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, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА («Сл. лист града 
Крагујевца», бр.32/09) и чланом 5. Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе 
("Сл. гласник Републике Србије" бр. 3/10) а по овлашћењу бр: 035-84/20-XXV од 20.01.2020. године,, издајемо Вам: 
 
 

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ 
за 

КП бр. 545/2  К.О. БУКУРОВАЦ 
 

Предметна парцела КП бр.545/2  К.О. Букуровац, налази се у обухвату ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА 
КРАГУЈЕВЦА («Сл. лист града Крагујевца», бр. 32/09) и према  Реферaлној  карти 1 - намене простора Просторног плана, 
установљено је да се предметна парцела  кп. бр. 542/2  К.О. Букуровац,  налази у зони пољопривредног земљишта . 

 
• Наведена парцела представља грађениску парцелу.  

Основни принципи  
- коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, вршиће се према условима 

утврђеним Законом о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08,  41/09, 112/15 и 80/17). 
 

  На пољопривредном земљишту дозвољена је: 
 
-  изградња објеката у функцији пољопривредне производње 
- изградња стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката заокруживањем постојећих грађевинских подручја 
насеља у зонама у којима је започета изградња, као и у другим зонама у којима  постоји општи интерес за реализацију 
одређеног програма градње, под условом да она не угрожава јавни интерес и животну средину 
- изградња објеката из члана 133. Закона о планирању и изградњи 
- изградња објеката туризма, затим спорта и рекреације и других јавних функција 
- изградња објеката и коридора саобраћајне и комуналне инфраструктуре, у складу са Просторним  и  урбанистичким 
планом. 
 

Реализација наведених зона и објеката вршиће се на основу правила грађења дефинисаних за те намене унутар 
грађевинских подручја насеља, на основу одговарајућег урбанистичког плана или директно на основу правила уређења и 
правила грађења Просторног плана, у складу са Законом о пољопривредном земљишту. 
 
СТАНОВАЊЕ  у сеоским насељима 

1/ НАМЕНА: 

ОСНОВНА НАМЕНА: 
СТАНОВАЊЕ 
- породични стамбени објекти са мах. четири стамбене јединице. 
-  вишепородични стамбени објекти са мах.осам стамбених јединица 

 -  економски објекти пољопривредних и мешовитих домаћинстава. 

 ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ могу се градити под условом да парцела, својом величином, обликом, конфигурацијом терена и 
условима за прикључак на саобраћајну и комуналну инфраструктуру, пружа те могућности, уз услов обезбеђења свих 
функција објекта у оквиру основне парцеле као и намена у окружењу. 

 



 ПОСЛОВАЊЕ 
 - пословни објекти - услужне делатности, верски објекти, мешовито пословање или мали производни погони  који 
су, еколошки и функционално, могући према свим важећим законским прописима који регулишу заштиту животне 
средине. 
 ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

У оквиру осталог грађевинског земљишта, могу се градити (у јавном или приватном власништву) и објекти јавне 
намене: образовање, дечја и социјална заштита, здравство, култура, информисање, спорт и рекреација, али само под 
условом да задовоље све нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност и услове непосредног окружења.  

Изградња објеката пратеће намене у свему подлеже правилима грађења за основну намену (урбанистички 
параметри, висина објекта, удаљења од граница парцела,.осим уколико правилима није посебно наглашено другачије). 

Пратећа намена не сме угрозити основну намену у оквиру које се развија. 

Према условима локације сви објекти могу формирати подрумску и сутеренску етажу искључиво за помоћни 
или пословни простор. 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА ОБЈЕКАТА који могу да угрозе животну средину буком, вибрацијама, гасовима, 
мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који по архитектонско грађевинском 
склопу не одговарају карактеру захвата.  

2/ ВЕЛИЧИНА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ према типу домаћинства: 
 - за непољопривредна домаћинства - мин. 400m2. 
 - за мешовита домаћинства - мин. 600 m2  
 - за пољопривредна домаћинства - мин. 800 m2 (функционално 
   1.000 m2),  
 - за вишепородичне стамбене објекте - мин 1.000 m2 

3/ ШИРИНА ФРОНТА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ -. 
 - за непољопривредна домаћинства - мин. 10,0m. 
 - за мешовита и пољопривредна домаћинства - мин. 15,0 m   
 - за вишепородичне стамбене објекте - мин 18,0 m 

 - минимална ширина  економског приступног пута на парцели  је 3,0m.  
 - најмања  ширина  приступног стамбеног пута је  2,5m 

Уколико не постоји могућност формирања економског дела иза стамбеног дворишта, формирати га бочно или 
испред стамбеног дворишта, само ако је нагиб терена  према јавном путу, a минимална ширина парцеле  15.0m. 

Код препарцелације и парцелације  по дубини минимална ширина пролаза 3,0 m. 

4/ УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ  
 - индекс изграђености - мах 0,6.(1,0 за вишепородичне објекте) 
 - индекс искоришћености - мах 30%..(40% за вишепородичне објекте) 
 - спратност објекта - мах  П+1+Пк (П+2). Могућа је и спратност НП+ВП+1+Пк, према условима (нагибу) терена. 
 На грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од најмање дозвољених вредности, може се Актом о 
урбанистичким условима утврдити изградња или реконструкција објекта спратности до П+1, индекса изграђености до 0,6 
и индекса искоришћености до 40%. 

5/ ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА  
-  Растојање грађевинске од регулационе линије уз државне путеве I и II реда, одређује се према условима ЈП 

"Путеви":Србија, на основу Закона о путевима. 
-  Растојањеграђевинске од регулационе линије уз општинске путеве, износи мин 5,00 m. 
- Растојање грађевинске од регулационе линије осталих саобраћајница (некатегорисани путеви), износи мин 

3,00m, изузев у случајевима када позиција постојећих квалитетних објеката формира претежну грађевинску линију, а не 
омета саобраћајну прегледност као ни успостављени систем регулације и грађевинских линија у окружењу 

- Међусобна удаљеност спратних сеоских стамбених објеката је 10,00m, а приземних слободностојећих 6,00m. За 
сеоске стамбене објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле већа од 15,00m, међусобна удаљеност 
је мин.6,0m, а у случају да је мања од 15,00m међусобна удаљеност је мин.5,00m. За изграђене сеоске објекте који су 
међусобно удаљени мање од 3,00m не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

- Растојање основног габарита (без испада) слободностојећег стамбеног објекта (на делу бочног дворишта 
северне оријентације) и линије суседне грађевинске парцеле је 2,50m, а двојних и објеката у прекинутом низу 4,00m. За 
изграђене стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од ових вредности, не могу се на 
суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

- За сеоске објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, међусобна удаљеност, 
растојање од суседне парцеле, као и удаљење грађевинске од регулационе линије, утврђује се Актом о урбанистичким 
условима, према врсти изградње и применом претходних правила. 

- На грађевинској парцели, може се лоцирати и други стамбени објекат (по дубини), као двојни или 
слободностојећи, у оквиру индекса изграђености и искоришћености парцеле, са укупним максималним капацитетом од 
четири стамбене јединице на парцели. Други објекат на парцели може бити и типа вила или викендица (једна стамбена 
јединица, али различит стандард становања). На парцелама са развијеним програмом пословања, може се градити само 
један породични стамбени објекат. 
 - На парцели са нагибом терена, приликом нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти. 
 - Смештај возила на парцели, у основном или помоћном објекту, по нормативу 1 паркинг место на 2 стамбене 
јединице. 

- У циљу промоције развоја руралног/агроруралног туризма, даје се могућност организовања туристичко-
смештајних услуга, као пратеће намене становања и то у виду соба за издавање у оквиру основног или посебног објекта на 
парцели (по нормативу 70m² парцеле/1 лежај, али не више од 15 лежаја), или кућа/станова за одмор. У овом случају 
помоћни простор се реализује искључиво у оквиру основног објекта становања.  

 



7/ ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕКОНОМСКИХ И ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА: 
 Економски објекти су: 

- сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за стоку, ђубришне јаме-
ђубришта, пољски клозети и др. 

Помоћни објекти су: 
- уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацин хране за сопствену употребу и др. 

- уз економске објекте: пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила, магацини хране и 
објекти намењени исхрани стоке  и др. 
 - Међусобно растојање сточне стаје од стамбеног објекта је минимално 15,00m, а од бунара, односно живог 
извора воде, минимално 20m. 
 - Растојање ђубришта и пољског клозета од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде је минимално 
20,00m и то само на нижој коти. 

- Објекти за држање стоке и нужници морају имати санитарно исправну септичку јаму, уз обезбеђено одвођење 
воде, или њено биолошко пречишћавање. Ђубришта морају имати поред септичке јаме, и осочару. 
 - Међусобна растојања економских објеката различите врсте зависе од организације економског дворишта, с тим 
да се "прљави" објекти могу постављати само низ ветар у односу на "чисте" објекте. 
 - Позиција економских објеката у односу на грађевинску линију утврђује се Актом о урбанистичким условима, 
применом најмањих дозвољених растојања утврђених општим урбанистичким правилима. 

- Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката 
од границе парцеле је минимално 1m. Оставе за складиштење сточне хране или другог запаљивог материјала, 
морају бити удаљене минимум 3,00m од границе према суседној парцели и 10,00m од било ког објекта. 
 - Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, 
растојање нових економских објеката у односу на стамбени објекат на другој парцели се утврђује:  

-за сточну стају-минимално 15,00m,  
-за ђубриште и пољски клозет-минимално 20,00m  
 искључиво на нижој коти. 

 - На парцели са нагибом терена, у случају нове изградње, економско двориште се поставља на нижој коти од 
стамбеног дворишта. 
 - Најмања ширина приступног економског пута на парцели је 3,00m. 
 - Возила за обављање пољопривредне делатности сместити у помоћном објекту у оквиру економског дворишта. 
 - Економско двориште се може постављати уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији (ако су на 
нижој коти од стамбеног дворишта), чије се растојање од регулационе линије утврђује општим правилима урбанистичке 
регулације, увећаним за најмање 3,00m зеленог појаса. 

- Спратност помоћног објекта је П, 
- Помоћни објекат се гради иза грађевинске линије основног објекта, са удаљеношћу од суседне парцеле мин. 

3,00m. Изузетно: када је природни терен у нагибу већем од 12%, помоћни објекат - гаража са мах. 2 паркинг места, може 
се градити између регулационе и грађевинске линије, на коти саобраћајнице, а на мин. 3,00m од регулационе линије. 

- Партерни објекат је специфичан отворени или затворени објекат партерног програма: баштенски павиљон, трем 
и сл, бруто површине до 25 m². Дозвољена спратност је приземље, без могућности формирања подрумске и поткровне 
етаже. Ова врста објеката може се градити испред грађевинске линије основног објекта, а на одстојању од регулационе 
линије, као и од суседне парцеле минимум 3,00m. На парцели може бити највише један отворени партерни објекат који се 
не обрачунава кроз урбанистичке параметре. Остали елементи уређења партера: перголе, базени, и површине за спорт и 
рекреацију, као отворени објекти не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

 
Имовинско-правни и други услови: 
 
       Уз захтев за издавање Решења о локацијској дозволи потребно је доставити следеће доказе о решеним имовинско 
правним односима:  
 
- неопходно је да објекат буде у функцији пољопривредне производње (објекти за смештај механизације, репроматеријала, 
смештај и чување готових пољопривредних производа,  стаје за гајење стоке, објекти за потребе гајења и приказивање 
старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурки, пужева и риба). 
 

Информација о локацији није основ за подношење захтева за грађевинску дозволу, већ је потребно 
прибавити локацијске услове. 
 
Прилог: Извод из ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
             
Обрађивач:  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
 
 

  

Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.  Бојана Дивац, дипл.инж.арх. 
   
   
 
Доставити:      
 - именованом                                                                   
 - у документацију        
 - у архиву 
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