РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за послове урбанизма, грађевинарства,
имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности
Број: ROP-BBA-5668-LOC-1/2016
353-Л-12/2016
09.05.2016. године
Бајина Башта

Поступајући по захтеву СЕКУЛИЋ ЖЕЉКА, Заглавак, општина Бајина Башта,
кога заступа пуномоћник Весна Нешковић из Бајине Баште, за издавање локацијских услова за
изградњу хладњаче, класе В, класификационог броја 125223, на кат. парцели бр. 4198 К.О.
Заглавак, 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. 12.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник
РС“ бр. 113/2015), у складу са Просторним планом општине Бајина Башта („Службени лист
општине Б. Башта“ бр. 10/2012), Одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско
правне, инспекцијске и комуналне делатности општине Бајина Башта, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу хладњаче, класе В, класификационог броја 125223, на кат. парцели бр.
4198 К.О. Заглавак, општина Бајина Башта, за потребе израде пројекта за грађевинску
дозволу у складу са Просторним планом општине Бајина Башта („Службени лист општине Б.
Башта“ бр. 10/2012).
Површина парцеле на којој се планира изградња износи површине 3029 м².
I.

ПЛАНСКИ ОСНОВ
Просторни план општине Бајина Башта („Службени лист општине Б. Башта“ бр. 10/2012)

II. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Према Просторном плану општине Бајина Башта, предметна парцела налази се у подручју
пољопривредног земљишта, где су планирани објекти намењени пољопривредној
производњи, као и други објекти компатибилни основној намени.
У зони пољопривредне производње дозвољена је изградња објеката који не угрожавају
подручје водоизворишта и то: магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и
сл.), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у
затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, рибњаци,
сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду пољопривредних производа и
објекти намењени за интензиван узгој стоке, перади и крзнаша (фарме, кланице и сл.).

НЕТО површина планираног објекта: 155,36 м²;
БРУТО површина планираног објекта: 176,36 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);

Приступ парцели: Приступ предметној парцели могућ је са Државног пута 1.Б реда: Мали
Зворник-Љубовија - Рогачица – Костојевићи – Ужице - Кнежевићи – Кремна - државна граница
са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман); ознака пута – 28, а преко кат. парцела
бр. 4289/1 и 6757/3 КО Заглавак.
Заштитни појас са обе стране Државног пута 1. реда износи 20 м. У заштитном појасу
забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења,
уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина, пратећих садржаја јавног пута,
као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на
јавном путу.
У заштитном појасу може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод,
железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове,
инсталације, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута
која садржи саобраћајно-техничке услове.
У складу са одговором ЈП „Путеви Србије“ на захтев за издавање саобраћајно-техничких
услова за пројектовање и прикључење (број: ROP-BBA-5668-LOC-1-HPAP-3/2016 од
25.04.2016. године), а на основу члана 53а. и 133. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14
и 145/14), локацијске услове и грађевинску дозволу за изградњу саобраћајних прикључака на
државне путеве издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства.
Минимални проценат зелене површине на парцели: 30%
Паркирање: Потребан број паркинг места обезбедити у оквиру грађевинске парцеле.
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. 24-16/2016 од 26.04.2016. год;
ТК мрежа: Технички услови предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., извршна
јединица Ужице, број 171-173952/2-2016 од 09.05.2016. године.
Заштита од пожара: Услови заштите од пожара издати од стране Министарства унутрашњих
послова, Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ванредне ситуације у Ужицу, 09/32 број:
217-4021/16 од 19.04.2016. године. Предметни објекат не подлеже обавези давања сагласности
нa техничку документацију, у погледу мера заштите од пожара, од стране надлежне подручне
јединице органа државне управе односно надлежног органа Министарства унутрашњих
послова Рeпублике Србије.

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, 501-3ЖС-2/2016 од 28.04.2016. године.
ЈП „Путеви Србије“: Одговор на захтев за издавање саобраћајно-техничких услова за
пројектовање и прикључење (број: ROP-BBA-5668-LOC-1-HPAP-3/2016 од 25.04.2016. године).
IV. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Копија плана предметне кат. парцеле, издата од стране Републичког геодетског завода,
Службе за катастар непокретности у Бајиној Башти, бр. 953-1/2016 од 15.04.2016.
године;
Извод из катастра водова, издат од стране Републичког геодетског завода, Службе за
катастар непокретности у Бајиној Башти, од 15.04.2016. 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);
Катастарско – топографски план;
Сагласност ЈВП „Србијаводе“, број: 1-335/2 од 10.03.2016. године;
Одговор Републичке дирекције за воде, број: 325-05-508/2016-07 од 20.04.2016. године;
Пуномоћје за Нешковић Весну из Бајине Баште;
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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Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Ужицу
Одсек за превентивну заштиту
09/32 број 217-4021/16
Датум: 19.04.2016. године
Ужице
/ЗА/

Секулић Жељко,
место Заглавак, општина Бајина Башта

ПРЕДМЕТ: Допис у вези издавања услова заштите од пожара у поступку издавања

локацијских услова
Општина Бајина Башта, Општинска управа, Одељење за послове урбанизма,
грађевинарства, имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности, је, у име
инвеститора, Секулић Жељка из места Заглавак, општина Бајина Башта, а у складу са
чланом 11. Правилника о поступку спрововођења обједињене процедуре („Службени
гласник РС“ број 22/2015), поднела захтев број 353-Л-12/2016 од 28.03.2016. године за
издавање услова заштите од пожара, у поступку издавања локацијских услова за
пројектовање и изградњу објекта хладњаче (складишни објекат) у месту Злодол, општина
Бајина Башта на КП 4198 КО Заглавак.
Уз захтев је, приложена техничка документација, у форми идејног решења.
Увидом у наведену техничку документацију утврђено следеће:
 По својој намени објекат је складишни односно намена просторија унутар објекта је
искључиво у функцији складиштења. У објекту нема просторија намењених за
индустријску делатност као што су производња (обрада, паковање и продаја)
замрзнутог воћа и поврћа и/или производа од њих. Објекат није део комплекса
објеката истог инвеститора намењених индустријској делатности обраде замрзнутог
воћа и поврћа.
 Спратност објекта је Пр;
 Укупна бруто површина објекта износи 176,36 m2;
 У смислу члана 1. Правилника о техничким нормативима за заштиту високих
објеката од пожара („Сл. лист СФРЈ“ број 7/84 и „Сл.гласник РС“ број 86/2011),
објекат не спада у категорију „високих“ објеката, јер кота пода највишег спрата, на
ком се налази просторија за боравак људи, мерено од најниже коте околног терена
на који је могућ приступ и на коме је могућа интервенција ватрогасне јединице уз
коришћење аутомеханичких лестава, je мања од 30 m;
Чланом. 33. став 1. тачка 7. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број
111/09 и 20/2015) дефинисано је следеће:
„Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара дају
сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за изградњу,
реконструкцију и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и
уређајима и то:
1

 индустријских објеката, високорегалних складишта, складишних објеката
површине преко 1.500 m², као и других складишних објеката одређених посебним
прописом;“
У смислу предходно наведеног, предметни објекат, не подлеже обавези давања
сагласности нa техничку документацију, у погледу мера заштите од пожара, од стране
надлежне подручне јединице органа државне управе односно надлежног органа
Министарства унутрашњих послова Рeпублике Србије.
У тачки 6.2. „Инструкције о обавезном поступању према Закону од заштите од пожара, а у
вези измена Закона о планирању и изградњи“ 07/1 број 217-448/15 од 21. 04.2015. године
издате од стране Министарства унутрашњих послова Рeпублике Србије, Сектора за
ванредне ситуације, дефинисано је следеће:
 „Услови, у погледу мера заштите од пожара, прибављају се за објекте за које је
законом који уређује заштиту од пожара прописана обавеза давања сагласности на
техничку документацију,...“
На основу предходно наведеног, обавештавамо Вас да, у поступку издавања локацијских
услова, у оквиру поступка спровођења обједињене процедуре, за пројектовање и изградњу
предметног објекта, не прибављају се услови заштите од пожара, од надлежне подручне
јединице органа државне управе односно надлежног органа Министарства унутрашњих
послова Рeпублике Србије.
Иако се за предметни објекат не прибављају услови заштите од пожара, приликом израде
техничке документације (Пројекат за извођење са Главним пројектом заштите од пожара),
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.
Сходно члану 32. став 1. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број
111/2009 и 20/2015), главни пројекат заштите од пожара израђује привредно друштво
односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање
делатности израде техничке документације, које има овлашћење Министарства за израду
Главног пројекта заштите од пожара и има запослена лица са лиценцом за израду пројекта
заштите од пожара.
При изради техничке документације и при изградњи објекта, применити све прописе
везане за безбедност и стабилност објекта са аспекта заштите од пожара, пре свега,
одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и
експлозија („Сл. лист СФРЈ“ број 24/87), Правилника о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“ број 30/91), Правилника о техничким
нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“ број 53/88, 54/88 и
28/95) и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферских
пражњења („Сл. лист СРЈ“ број 11/96) и др.
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У смислу члана 36. став 2. тачка 9. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“
број 111/2009 и 20/2015), за предметни објекaт, не 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. У овом случају, подобност објекта за употребу у погледу
спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији утврђује
лице, са одговарајућом лиценцом из области заштите од пожара, које се мора налазити у
саставу Комисије за технички преглед објеката.
Такса за овај захтев у износу од 1.460,00 динара сходно тарифном броју 2. Закона о
републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије“ број
43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009 и 50/2011) 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 840-742221843-57.
Достављено:
- подносиоцу захтева
- архиви
ОБРАДИО
самостални полицијски инспектор
Зоран Андрић

ЗОРАН АНДРИЋ
04079757900480407975790048
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Општинска управа
Одељење за послове урбанизма, грађевинарство,
имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности
ROP-BBA-5668-LOC-1-HPAP-6/2016
501-ЗЖС-2/2016
28.04.2016.године
Бајина Башта
Одељење за послове урбанизма, грађевинарство, имовинско правне, инспекцијске и
комуналне делатности Општинскe управe Бајина Башта, решавајући по службеном захтеву за
давање мишљења поднетом од стране Службе за урбанизам овог Одељења, а на основу чланова 1.
и 2. Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/2008), даје
следеће
МИШЉЕЊЕ
Изградња хладњаче класе В, класификационог броја 125223, на кат.парцели бр.4198 КО
Заглавак, носиоца пројекта Секулић Жељка из Заглавка, Бајина Башта, не подлеже поступку
одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, односно одлучивања о томе да
ли је за изградњу предметне хладњаче потребна израда Студије о процени утицаја на животну
средину.
Образложење
Служба за урбанизам Општинске управе Општине Бајина Башта обратила се овом органу
службеним захтевом за давање мишљења о томе да ли је за изградњу хладњаче класе В,
класификационог броја 125223, на кат.парцели бр.4198 КО Заглавак, носиоца пројекта Секулић
Жељка из Заглавка, Бајина Башта, потребна израда Студије о процени утицаја на животну.
Увидом у Листу I пројеката за које је обавезна процена утицаја, односно израда Студије, у
Листу II пројеката за које се може захтевати процена утицаја након спроведеног поступка
одлучивања, као и у техничке податке о планираној хладњачи, утврђено је да се предметни
пројекат не налази ни у једној од наведених листа. У Листи II, у оквиру тачке 9. Прехрамбена
индустрија, а под ставком 16) Хладњаче (без погона за прераду сировине), дефинисано је да
постројења ове врсте подлежу поступку одлучивања о потреби процене утицаја уколико имају преко
10 тона расхладног флуида у систему. Обзиром да ће предметна хладњача имати свега 150 литара
гаса - еколошког фреона R 404A у систему објекта хладњаче, што је неколико пута мање од
критеријума довољних да се покрене поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну
средину, дато је мишљење као што гласи у диспозитиву.

signed by Aleksandar
Aleksandar Digitally
Marković
935118329-1311978791017
Marković
DN: c=RS, l=Bajina Bašta,
o=07355866 OPŠTINSKA
BAJINA BAŠTA,
935118329-1 UPRAVA
ou=101960656 Administracija,
Marković
3119787910 cn=Aleksandar
935118329-1311978791017
Date: 2016.04.28 12:47:32
+02'00'
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Датум: 25.04.2016. године
Београд, Булевар краља Александра бр. 282
www.putevi-srbije.rs

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско
правне, инспекцијске и комуналне делатности
БАЈИНА БАШТА
Предмет:

Одговор на захтев за издавање саобраћајно - техничких услова за
пројектовање и прикључење

У вези Вашег захтева за издавање саобраћајно - техничких услова за пројектовање и
прикључење на државни пут за потребе издавања локацијских услова за изградњу
хладњаче, класе В, класификационог броја 125223, на катастарској парцели број 4198
К.О. Заглавак, општина Бајина Башта, обавештавамо Вас да на основу члана 53а. и
133. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), локацијске
услове и грађевинску дозволу за изградњу саобраћајних прикључака на државне
путеве издаје министарство надлежно за послове грађевинарства.
Ако плански документ, односно сепарат, не садржи могућности, ограничења и услове
за изградњу објеката, односно све услове за прикључење на комуналну, саобраћајну и
осталу инфраструктуру, надлежни орган те услове прибавља по службеној дужности, о
трошку подносиоца захтева уз накнаду стварних трошкова издавања.
На основу Упутства Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број
110-00-154/2015-07 од 11.05.2015. године, документација коју надлежан орган по
службеној дужности прибавља и доставља имаоцу јавних овлашћења треба да
садржи:
I. Захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење,
II. Информацију о локацији, односно извод из важеће планске документације за
подручје које се обрађује пројектом (текст и графика),
III. Копију плана свих катастарских парцела дефинисаних у пројекту,
IV. Податке о непокретности који се прибављају у складу са Правилником о
поступку спровођења обједињене процедуре,
V. Контакте подносиоца захтева, наведене у захтеву за издавање локацијских
услова,
VI. Идејно решење сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 23/15 и 77/2015).
Напред наведено идејно решење за саобраћајно прикључење на државне путеве I и II
реда садржи и следеће податке и прилоге:
 Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са
важећом законском регулативом у одговарајућој размери (не мора да буде
оверен од стране органа надлежног за послове државног премера и катастра),
са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева
(„Сл.гл.РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15) и приказом планираног саобраћајног
прикључка,
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 Тачно дефинисане садржаје (врсту и намену) објеката на катастарској парцели
из захтева, у циљу дефинисања обима и структуре саобраћаја који ће се
појавити на будућем саобраћајном прикључку на државни пут,
 Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото
подлози, са приказаним државним путевима,
 Податке о оквирном протоку саобраћаја који се очекује на планираном
комплексу, односно број и тип возила,
 Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и
границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарскогеодетске подлоге).
С поштовањем,
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
I И II РЕДА
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.

Zoran
Stojisavljević
308961-1104961
913016
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