РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за послове урбанизма, грађевинарства,
имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности
Број: ROP-BBA-4098-LOC-1/2016
353-Л-10/2016
13.04.2016. године
Бајина Башта

Поступајући по захтеву ЈОВАНОВИЋ ЈОВИШЕ из Бајине Баште, Ул. Радничка бр.
17, кога заступа пуномоћник Весна Нешковић из Бајине Баште, за издавање локацијских услова
за изградњу економског објекта – зграде за чување пољопривредних производа, на кат. парцели
бр. 429 КО Солотуша, на основу чл. 53а, 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 12. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015), у
складу са Просторним планом подручја посебне намене Националног парка Тара („Сл. гласник
РС“, бр. 100/10), Одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне,
инспекцијске и комуналне делатности општине Бајина Башта, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу економског објекта – зграде за чување пољопривредних производа,
класе А, класификационог броја 127121, на кат. парцели бр. 429 КО Солотуша, општина
Бајина Башта, за потребе израде техничке документације у складу са Просторним планом
подручја посебне намене Националног парка Тара („Сл. гласник РС“, бр. 100/10).
Површина парцеле на којој се планира изградња износи површине 1484 м².

I.

ПЛАНСКИ ОСНОВ
Просторни план подручја посебне намене Националног парка Тара („Сл. гласник РС“,
бр. 100/10);

II. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Према Просторном плану подручја посебне намене Националног парка Тара („Сл. гласник РС“,
бр. 100/10), предметна кат. парцела налази се у подручју на коме је утврђена намена пољопривредно земљиште.
Нето површина планираног објекта: 138,49 м²;
Бруто површина планираног објекта: 157,00 м².

Положај објекта на парцели: Објекат поставити у складу са графичким прилогом из идејног
решења, који је саставни део ових локацијских услова.
Спратност објекта: Пр (приземље);

Правила градње објеката ван грађевинског земљишта
Ова правила односе се на изградњу у селима раштрканог типа која немају дефинисан
грађевински рејон, за изградњу на осталим категоријама земљишта (пољопривредно, шумско,
водно) као и обнову или реконструкцију постојећих објеката на земљишту које је сврстано у
различите категорије заштите.
Пољопривредно земљиште
На пољопривредном земљишту је дозвољена изградња:
објеката у функцији пољопривреде – изградња појединачних економских и пословних
објеката у функцији пољопривреде, као и објеката складиштења и прераде
пољопривредних производа, помоћних објеката у функцији пољопривреде - гараже,
кошеви, амбари, оставе, настрешнице за пољопривредну механизацију, машине и
возила и слично;
стамбених објеката пољопривредног домаћинства;
економских објеката пољопривредног домаћинства;
објеката на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе;
објеката инфраструктуре и саобраћајница;
станица за напајање течним горивом и гасних станица;
због проширења грађевинског рејона.
Правила градње за економске зграде пољопривредног домаћинства:
Економски објекти у економском дворишту су производни објекти за прераду
пољопривредних производа и објекти за складиштење пољопривредних производа:
пушнице, сушнице, кош, амбар, магацин хране објекти за смештај стоке (сточне стаје живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници и објекти намењени
исхрани стоке и сл.
Помоћни објекти уз економске објекте су гараже или надстрешнице за пољопривредну
механизацију, машине и возила,) испусти за стоку, ђубришне јаме– ђубришта, пољски
клозети и сл.
Растојања за нове помоћне и економске објекте у односу на границу суседне парцеле
када се економски објекти и економско двориште суседних парцела, непосредно
додирују, износи најмање 1,5 м.
Када се економско двориште једне парцеле непосредно наслања на стамбено двориште
друге парцеле (за нове објекте), примењују се правила о међусобној удаљености
објеката.
Међусобна удаљеност објеката износи од стамбеног објекта до сточне стаје, најмање
15,0 м, од стамбеног објекта до ђубришта и пољског клозета најмање 20,0 м
Друга међусобна растојања економских и помоћних објеката зависе од облика
организације економског дворишта, уз услов да прљави објекти буду орјентисани тако
да доминантни ветрови дувају од чистих објеката .
Живи извор воде на парцели мора бити на вишој коти од ђубришта и пољског клозета, а
најмање растојање износи 20,0-25,0 м,
Приступ парцели: Приступ предметној парцели могућ је са некатегорисаног пута на кат.
парцели бр. 4902 КО Солотуша.
Планираном изградњом не сме се угрозити начин коришћења суседних објеката у окружењу,
као и стабилност објеката са становишта геомеханичких, геолошких и сеизмичких
карактеристика тла, а у складу са прописима о изградњи објеката.

III. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Електроенергетска мрежа: Технички услови за прикључење на дистрибутивни систем
електричне енергије, издати од стране „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о Београд – Регионални центар
Електросрбија Краљево, ЕД Ужице – погон Бајина Башта, бр. 24-14/2016 од 08.04.2016. год;
ТК мрежа: Технички услови предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., извршна
јединица Ужице, број 171-125226/2-2016 од 11.04.2016. године.

IV. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Копија плана предметне кат. парцеле, издата од стране Републичког геодетског завода,
Службе за катастар непокретности у Бајиној Башти, бр. 952-04-19/2016 од 28.03.2016.
године;
Извод из катастра водова, издат од стране Републичког геодетског завода, Службе за
катастар непокретности у Бајиној Башти, бр. 952-04-19/2016 од 28.03.2016. године;
Идејно решење планираног објекта, оверено од стране пројектног бироа „ПРО-НЕС“ из
Бајине Баште, одговорни пројектант – Весна Нешковић, дипл.инж.грађ. (лиценца бр.
310 3858 03);
Пуномоћје за Нешковић Весну из Бајине Баште;
Геодетски снимак кат. парцеле бр. 429 КО Солотуша;
Доказе о уплати административних такси.
V.

Ови Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања.

VI. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за
грађевинску дозволу са техничком контролом, урађен у складу са чланом 118а. и 129.
Закона, као и друге доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује
садржина и начин издавања грађевинске дозволе. Саставни део захтева за грађевинску
дозволу je и извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе потписан и оверен печатом
личне лиценце од стране главног пројектанта.
Одговорни пројектант дужан је да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са
правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.
VII. На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу, у року од три дана
од дана достављања локацијских услова, у складу са чланом 56. став 2. овог Закона.
Приговор се предаје преко надлежног органа, уз таксу у износу од 300,00 динара, а на
жиро рачун бр. 840-742251843-73, модел број: 97, позив на број 77-007.
Обрадио:

Руководилац Одељења:

Милош Јелисавчић, д.и.а.

Мира Милутиновић, дипл. правник
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