РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за послове урбанизма, грађевинарства,
имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности
Број: ROP-BBA-3174-LOC-1/2016
22.03.2016. године
Бајина Башта

Поступајући по захтеву ГРАДА УЖИЦА за ЈП „Аеродром Поникве“, ул. Димитрија
Туцовића бр. 52, Ужице, које заступа пуномоћник Секулић Никола из Ужица, за издавање
локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег објекта – капонира (хангара), на
кат. парцели бр. 5566/2 КО Пилица, општина Бајина Башта, 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. 6, 7, 9, 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник
РС“ број 22/2015 и 89/2015), у складу са Планом генералне регулације „Аеродром Поникве“
(„Сл. лист Општине Б.Башта“, бр. 2/2015) и Урбанистичким пројектом „Аеродром Поникве“
(03/1 број: 350-186/2014), Одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне,
инспекцијске и комуналне делатности општине Бајина Башта, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За реконструкцију и доградњу постојећег објекта – капонира (хангара), на кат.
парцели бр. 5566/2 КО Пилица, општина Бајина Башта, класе В, класификационог броја
124131, за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу у складу са Планом генералне
регулације „Аеродром Поникве“ („Сл. лист Општине Б.Башта“, бр. 2/2015) и Урбанистичким
пројектом „Аеродром Поникве“ (03/1 број: 350-186/2014). Површина парцеле на којој се
планира изградња износи 45237 м².
I.

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације „Аеродром Поникве“ („Сл. лист Општине Б.Башта“, бр.
2/2015);
Урбанистички пројекат „Аеродром Поникве“ (03/1 број: 350-186/2014).

II. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Предметна кат. парцела налази се у просторној Целини 1 – ЗОНА АЕРОДРОМА - Airside
(контролисана страна аеродрома).

Бруто развијена грађевинска површина постојећег објекта која се задржава: 353,40 м²;
Укупна НЕТО површина планираног објекта (након доградње): 520,59 м²;
Укупна БРУТО површина планираног објекта (након доградње): 643,54 м²;

Објекат је предвиђен као зграда за потребе прихвата путника и администрације на аеродрому.
У оквиру објекта ће се изводити подела просторија са лаким, померљивим панелима како би се
могла добити различита организација према различитим потребама рада објекта.
Положај објекта на парцели: Планирану доградњу извести у складу са графичким прилогом
из идејног решења, који је саставни део ових локацијских услова.
Правила уређења и грађења за зону аеродрома
Све површине са објектима намењеним за обављање прихвата и отпреме ваздухоплова,
основне делатности аеродрома и послова који су у вези са тим, названи једним именом
аеродромске површине и објекти, морају, поред општих грађевинских прописа и стандарда, да
испуне и ваздухопловне прописе и стандарде.
Простор аеродрома је сложен и дефинисан међусобно зависним параметрима аеродромске
инфраструктуре, заштитног појаса и зоне ограничења препрека.
Заштитне површине полетно-слетне стазе аеродрома су прецизно одређене ваздухопловним
прописима, што се тиче димензија и квалитета подлоге у зависности од референтног кода. У
ове спадају следеће површине: основна стаза, претпоље (Clearway), заштитна површина краја
полетно-слетне стазе – RESA, продужетак за заустављање (Stopway), заштитне површине
осталих маневарских површина и платформе.
Airside - Контролисана зона аеродрома
Контролисана површина означава простор за кретање ваздухоплова и околно земљиште и
објекте или њихове делове на које је приступ ограничен. У контролисану зону аеродрома улазе
следећи објекти аеродрома: маневарске површине, платформа са заштитним појасом и
претпољем, површине за светлосно обележавање ПСС-а, прилазна светла (у случају Аеродрома
Поникве делимично), површине за заустављање, заштитни појас уређаја за инструментално
слетање ваздухоплова (LL и GP) и прецизно одређени делови: пристанишне зграде, робно
царинског складишта, а према процени и други објекти.
Сви аеродромски објекти високоградње који служе за прихват и отпрему ваздухоплова,
путника и ствари (роба, пртљаг, пошта), складишта, гараже, хотели и слични, граде се ван
утврђеник површина за заштиту полетно-слетне стазе, рулних стаза и авио-платформе, а што се
тиче висине граде се тако да не пробију утврђене површи за ограничење препрека.
Планом је омогућена фазна изградња путничког терминала, у складу са фазама развоја
аеродрома.
У првој фази развоја аеродрома, зграда за прихват и отпрему путника треба да у вршном часу
задовољи ниво услуге "C". Токове путника кроз зграду димензионисати за ниво услуге "C". С
обзиром на међународни карактер аеродрома, предвидети обавезне контроле путника у доласку
и одласку, канцеларије полиције, царинску контролу, пасошку контролу, контролу и издавање
пртљага и др. У оквиру објекта обезбедити неповредивост границе Landside-Airside.
У оквиру објекта путничког терминала предвидети у првој фази и административни део
аеродрома.
Заштита природе и природних добара
Увидом у достављену документацију, Централни регистар заштићених природних добара
Србије и своју документацију, Завод за заштиту природе Србије, утврдио је да на предметном
подручју нема заштићених природних добара, а ни међународно значајних подручја (IPA, IBA,
PBA, Ramsar), укључујући и природна добра планирана за заштиту (евидентирана или она за
која су отпочете активности, као што су теренска истраживања и др.).
Предметно подручје није део јединствене Еколошке мреже Републике Србије. У обухвату
ППППН НП «Тара» је део простора обухваћен ПГР «Аеродром Поникве». Планско подручје
није у границама Националног парка «Тара». У непосредној близини је граница шире зоне
заштите акумулације Врутци (зона надзора), која обухвата целокупан слив на коме се
формирају воде које притичу у акумулацију "Врутци" према Одлуци о одређивању зона и
појасева санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Врутци («Сл лист
Општине Ужице» бр.5/87).

Заштита од пожара, елементарних и других непогода и просторно плански услови од
интереса за одбрану земље
Подразумевају придржавање одредби: Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС",
бр. 111/2009 и 20/2015), Правилника о техничким нормативима за спољну и унутрашњу
хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 39/91) Правилник о
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара («Сл.лист СФРЈ», бр.30/91),
Правилника за електроинсталације ниског напона ("Службени лист СРЈ", бр. 28/95), Правилник
о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона «Сл.лист СФРЈ», бр.53/88,
54/88-испр. и «Сл.лист СРЈ», бр.28/95), Правилника о заштити објеката од атмосферских
пражњења ("Службени лист СРЈ", бр. 11/96), Правилника о техничким нормативима за
изградњу објеката високоградње у сеизмичком подручју ("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82,
29/83, 21/88, 52/90), Закона о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93 и
48/94) и других важећих прописа и норматива везаних за ове области.
Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са Правилником о
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл.
лист СФРЈ“, бр. 52/90), као и у складу са Правилником о привременим техничким нормативима
за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Сл. лист
СФРЈ“, бр.39/64).
Мере енергетске ефикасности и изградње
Унапређење енергетске ефикасности обухвата смањење потрошње енергије, уштеду енергије и
обезбеђење одрживе изградње, применом техничких мера и стандарда у процесима планирања,
пројектовања, изградње и употребе објекта.
Неопходно је спроводити мере на: подстицању примене енергетски ефикаснијих решења и
технологија при грађењу објеката, коришћењу обновљивих извора енергије и градити
централизовани систем грејања и хлађења.
Чланом 7. Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда дефинисано је да енeргeтски рaзрeд нoвe згрaдe, кojи сe искaзуje eнeргeтским
пaсoшeм згрaдe, мoрa бити нajмaњe "Ц" (лaтиничнo C) или виши, такође, енeргeтски рaзрeд зa
пoстojeћe згрaдe, нaкoн извoђeњa рaдoвa нa рeкoнструкциjи, дoгрaдњи, oбнoви, aдaптaциjи,
сaнaциjи и eнeргeтскoj сaнaциjи, мoрa бити пoбoљшaн нajмaњe зa jeдaн рaзрeд.
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.

Планирану реконструкцију и доградњу постојећег објекта – капонира извести у складу са
мишљењем - условима Директората цивилног ваздухопловства, Законом о ваздушном
саобраћају, Правилником о аеродромима и домаћим и међународним прописима који
дефинишу ову област.
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, ОДС – Огранак Ужице, бр. D 09 15-79678/1 од 21.03.2016. год;
Водовод и канализација: По захтеву инвеститора објекат ће се снабдевати пијаћом водом из
самостојећих апарата и техничком водом из цистерне, тако да није потребан прикључак на
јавну инфраструктуру. Канализација ће бити изведена у био-септичку јаму на парцели.
Заштита од пожара: Услови заштите од пожара, издати од стране МУП-а Републике Србије –
Сектор за ванредне ситуације у Ужицу, Одсек за превентивну заштиту, 09/32 број: 217-2785/16 од
21.03.2016. године.

У смислу члана 33. став 1. тачка 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број
111/2009 и 20/2015), за наведени објекат, прибавља се сагласност, на техничку документацију
(Пројекат за извођење са Главним пројектом заштите од пожара) у погледу мера заштите од
пожара, од надлежног органа Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
Главни пројекат заштите од пожара мора бити израђен у складу са члановима 31. и 32. Закона о
заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009 и 20/2015). У смислу члана 69.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015),
Пројекат за извођење мора бити усклађен са Главним пројектом заштите од пожара, у погледу
мера заштите од пожара, које су предвиђене у наведеном пројекту заштите од пожара.
Заштита животне средине:
Мишљење Одељења за послове урбанизма, грађевинарства,
имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе Бајина Башта, да
предметни објекат не подлеже поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животниу
средину, 03 број: 501-сл./2016 од 21.03.2016. године.

IV. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Копија плана предметне кат. парцеле, издата од стране Републичког геодетског завода,
Службе за катастар непокретности у Бајиној Башти, бр. 952-04-7/2016 од 03.03.2016.
године;
Уверење издато од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар
непокретности у Бајиној Башти, да нема евидентираних подземних инсталација, бр.
952-04-7/2016 од 04.03.2016. год.:
Препис листа непокретности бр. 551 КО Пилица, издат од стране РГЗ СКН Бајина
Башта, бр. 952-04-9/2016 од 14.03.2016. године;
Идејно решење планиране реконструкције и доградње, израђено од стране пројектног
бироа „АРХИМИС“ д.о.о. из Ужица, одговорни пројектант Никола Секулић, дипл. инж.
арх. (лиценца бр. 300 Ј661 11);
Овлашћење (пуномоћје) за Секулић Николу из Ужица;
Геодетски снимак кат. парцеле бр. 5566/2 К.О. Пилица;
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

217-3/27-2016

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Ужицу
Одсек за превентивну заштиту
09/32 број 217-2785/16
Датум: 21.03.2016. године
УЖИЦЕ
/ЗА/

ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице
ПРЕДМЕТ: Услови заштите од пожара у поступку издавања локацијских услова
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Ужицу, у складу са чланом 54. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чланом 16. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број
35/2015) и чланом 11. Правилника о поступку спрововођења обједињене процедуре
(„Службени гласник РС“ број 22/2015), решаваући по захтеву број ROP-BBA-3174-loc1/2016 од 18.03.2016. године поднетог од стране Општине Бајина Башта, Општинска
управа, Одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне,
инспекцијске и комуналне делатности, а у име инвеститора, JП „Аеродром Поникве“
Ужице, издаје

УСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
У поступку издaвања локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег
објекта - капонира, на КП 5566/2 КО Пилица, општина Бајина Башта, у предметном
документу, потребно је предвидети следеће услове заштите од пожара и експлозија:
1) Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који
обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;
2) Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објекта;
3) Безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и
експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно
одвајање;
4) Могућност евакуације и спашавања људи;
Приликом пројектовања и доградње објеката, који се граде према закону који уређује
област планирања и изградње, морају се обезбедити основни захтеви заштите од
пожара тако да се у случају пожара:
1)
2)
3)
4)

Очува носивост конструкције током одређеног времена;
Спречи ширење ватре и дима унутар објеката;
Спречи ширење ватре на суседне објекте;
Омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање;
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У смислу члана 33. став 1. тачка 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“
број 111/2009 и 20/2015), за наведени објекат, прибавља се сагласност, на техничку
документацију (Пројекат за извођење са Главним пројектом заштите од пожара) у
погледу мера заштите од пожара, од надлежног органа Министарства унутрашњих
послова Републике Србије.
Главни пројекат заштите од пожара мора бити израђен у складу са члановима 31. и 32.
Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009 и 20/2015). У смислу
члана 69. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“ број
23/2015 и 77/2015), Пројекат за извођење мора бити усклађен са Главним пројектом
заштите од пожара, у погледу мера заштите од пожара, које су предвиђене у наведеном
пројекту заштите од пожара.
Приликом израде Главног пројекта заштите од пожара, поред општих мера заштите од
пожара, дефинисаних у члану 31. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“
број 111/2009 и 20/2015), предвидети, применити и правилно дефинисати и следеће
мере заштите од пожара:
Ширину коловоза, радијус кривина и нагибе успона улица и приступних путева у
складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице
и уређене платое за ватрогасна возила („Сл. лист СРЈ“ број 8/95). Посебно
обратити пажњу на:
 Саобраћајно решење за безбедно и прописно кретање ватрогасних возила из
Ватрогасног дома до објекта;
 Предвидети могућност приступа (приступне саобраћајнице) за ватрогасна возила
објекту;
 Минималне слободне ширине коловоза и радиус кривина по наведеном
правилнику;

-

Распоред хидраната спољашње и унутрашње хидрантске мреже у складу са
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
(„Службени лист СФРЈ“ број 30/91).
 Водити рачуна о минималним и максималним удаљеностима спољашњих
хидраната од објеката у складу са наведеним правилником као и максимална
растојања између самих спољашњих хидраната при планирању нових
саобраћајница;
 Распоред хидраната унутрашње хидратске мреже мора бити такав да у свим
просторијама буде могуће ефикасно дејство у случају настанка пожара;

-

Предвидети мере заштите од пожара у складу са стандардом СРПС ТП 21/2003
(Техничке препоруке за грађевинске и техничке мере заштите од пожара
стамбених, пословних и јавних објеката). Посебну пажњу обратити на правилно
дефинисање:
 степена отпорности објеката према пожару (СОП) односно одређивање
отпорности према пожару конструкције објекта;
 пожарних сектора у објекту;

-
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основних архитектонско - грађевинских перформанси објеката потребних за
успешно гашење и евакуацију људи у случају пожара;
Напомена: проверити усклађеност СОП-а пројектованих основних конструкција
објекта са дефинисаним СОП-ом и извршити, евентуалну, заштиту основних
конструкција објекта или избор другог материјала или опреме да би се постигао
дефинисани степен отпорности према пожару истих.

-

Правилно дефинисати места продора машинских и електро инсталација кроз
границе пожарних сектора и врсту и начин заштите од преноса пожара, преко
поменутих инсталација, кроз границе пожарних сектора.

-

Сходно члану 42. став 1. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број
111/2009 и 20/2015), предвидети уградњу система за аутоматско откривање и
дојаву пожара.

-

Урадити процену ризика од пожара и експлозије, према одговарајућим техничким
прописима и стандардима, којом се утврђује потреба за уградњом система за
аутоматско гашење пожара.

-

За завршну обраду фасаде, могу се употребити материјали класе запаљивости
Б1, а према СРПС У.Ј1.050 и СРПС У.Ј1.055., уз вертикалне прекиде ширине од
минимум 50 cm, постављене дуж целе фасаде на максималним растојањима од
20 метара, и уз хоризонталне прекиде висине од минимум 20 cm, постављене у
равни таванице (међуспратне конструкције) а изведене од негоривог материјала
класе А1 (уз додатно причвршћивање челичним котвама).

-

Приликом пројектовања и извођења кровног покривача, могу се употребити само
негориви материјали.

У смислу члана 36. став 2. тачка 4. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“
број 111/2009 и 20/2015), за наведени објекат, прибавља се решење, којим се утврђује
подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара
предвиђених у техничкој документацији, од надлежног органа Министарства унутрашњих
послова Републике Србије.
Такса за овај захтев у износу од 15.850,00 динара сходно тарифном броју 46 a. Закона о
републичким административним таксма („Службени гласник Републике Србије“ број
43/03, 42/06, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11) и Закона о изменама и допунама Закона о
републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије“ 70/11,
55/12, 47/13, 57/14, 45/15 и 85/15) наплаћена је у корист жиро рачуна број 840742221843-57.
Достављено:
- подносиоцу захтева
- архиви
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