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Република Србија 
Општина Бољевац 
Општинска управа 
Одељење за урбанизам, обједињену процедуру 
и извршења, имовинско правне послове и  
послове јавних набавки 
Одсек за примену обједињене процедуре 
ROP-BOL-10262-LOC-1/2016 
Број: 353-10/2016-III-02 
Датум: 25.05.2016.год. 
Б О Љ Е В А Ц 
 

Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, обједињену 
процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки, на 
основу чланова 53а., 55., 56. и 57. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", број 72/09, 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 бр. 
145/2014), чланова 6., 7., 9. и 10.Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ("Службени гласник РС",  број 113/15), Плана 
детаљне регулације за насеље Ртањ-Општина Бољевац ("Сл. лист општине 
Бољевац", бр. 14/14), Урбанистичког пројекта за изградњу хотелског комплекса на 
К.П. бр. 6542/4 К.О. Мирово потврђен бројем 350-55/2016-III-02 од 12.05.2016. 
године и захтева Јадранке Степановић из Београда, издаје                                                       
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

За изградњу хотелског комплекса на К.П. бр. 6542/4 К.О. Мирово у насељу 
Ртањ - Фаза I 

 
   

           

ЛОКАЦИЈА 
 

 

1 Катастарска парцела: К.П. бр. 6542/4 К.О. Мирово 

2 Површина катастарске 
парцеле 

77аr 91m² (7791.00m²) 

3 Плански докуменат 
 
 
Урбанистички пројекат 

 План детаљне регулације за насеље Ртањ-
Општина Бољевац ("Сл. лист општине 
Бољевац", бр. 14/14) 

 Урбанистички пројекат за изградњу хотелског 
комплекса на К.П. бр. 6542/4 К.О. Мирово 
потврђен бројем 350-55/2016-III-02 од 12.05.2016. 
године 

4 Намена и спратност 
објекта; висина објекта 

Комплекс у функцији туризма са пратећим 
делатностима–Хотелски комплекс са собама за 
ноћење гостију, рестораном и СПА центром 
П+1+Пк; 14.73 m 
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5 Бруто површина 
објекта; нето 
површина објекта 

3192.31 m²; 2811.09 m² 
 

6 Врста радова 
 

Изградња 

7 Категорија; назив; 
класификациони број 
објеката 

В; Хотели, мотели, гостионице са собама, 
пансиони и сличне зграде за ноћење гостију, са 
рестораном или без њега; 121112 

8 Приступ јавној 
саобраћајници: 

Парцела има директан приступ на јавну површину 
односно на саобраћајницу 

   

 

 

НАМЕНА ПРЕДМЕТНОГ ПРОСТОРА  
 
 

К.П. бр. 6542/4 К.О. Мирово је парцела површине од 7791.00m² која се налази 
у оквиру граница Плана детаљне rегулације за насеље Ртањ ("Сл. лист општине 
Бољевац", бр. 14/14) у оквиру урбанистичке целине (2).  

Целина (2) се простире у северном, северозападном и источном делу 
насеља и предвиђена је за изградњу следећих садржаја: 

 Објеката у функцији туризма и угоститељства; 

 Комплекса у функцији туризма, са пратећим делатностима; 

 Објекати и површина у функцији спорта и рекреације, са пратећим 
делатностима. 
 

Могуће пратеће, допунске намене у оквиру ове Целине могу бити: Трговина, 
пословно-комерцијалне делатности. 
 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 
 
Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је:  

 за објекте у функцији туризма -  максимално 40% 

 за отворене спортско-рекреативне комплексе максимално 15% 
 

 Минимална површина грађевинске парцеле, намењена изградњи комплекса 
објеката у функцији туризма, износи 1500.00 m2 са минималним фронтом 
парцеле од 25.00 m; 

 максимална спратност објеката у оквиру комплекса у функцији туризма износи 
П+2+Пк; 

 максимална спратност пратећих објеката у оквиру комплекса износи П. 
 

Урбанистички параметри за К.П. бр. 6542/4 К.О. Мирово 
 

На основу Урбанистичког пројекта за изградњу хотелског комплекса на К.П. 
бр. 6542/4 К.О. Мирово и Идејног решења бр. 160501 од маја 2016. године, 
израђеног од стране студиа за архитектуру "UNIHOUSE" из Београда, Топличин 
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венац 17/4а, које је саставни део ових Локацијских услова, добијају се следећи 
параметри: 
 

1. Катастарска парцела бр. 6542/4 К.О. Мирово: П = 7791.00m². 
2. Катастарска парцела бр. 6542/4 К.О. Мирово, на основу површине и 

приступа саобраћајници, испуњавају услов за грађевинску парцелу за 
изградњу комплекса у функцији туризма. 

3. Планиран је хотелски комплекс П+1+Пк, смештајног капацитета од 102 
лежаја, са следећим садржајима: 

 Рецепција; 

 Лоби; 

 Бар; 

 Ресторан 120 места; 

 Тераса 80 места; 

 Тераса за сунчање; 

 Кухиња са технологијом за припрему хране на нивоу 4-5*; 

 Спа центар (затворени базен, хидромасажни базен, сауна 12 места,   
хамам 12 места, просторије за масажу, фитнесс центар, базенски бар); 

 1 апартман са приступом особама са инвалидитетом 2+2 лежаја; 

 3 апартмана 4+2 лежаја; 

 1 ексклузивни трособни апартман 4+2 лежаја; 

 4 собе 2+2 лежаја; 

 1 соба 4+2 лежаја; 

 4 дуплекс апармана у засебним павиљонима са 6+2 лежаја; 

 Врт са вештачким језером, плажама и терасама за сунчање. 
 

4. Спратна висина објеката у комплексу износи: 3.30-5.80 m. 
5. Максимална висина објекта (од нултне коте терена): 8.71m. 
6. Удаљеност грађевинске од регулационе линије износи 10.00m. 
7. Бруто развијена грађевинска површина планираног комплекса (надземне 

етаже): 3058.04 m². 
8. Површина под тротоарима и платоима: 336.31 m². 
9. Водена површина: 246.66 m². 
10. Зелене површине: 4063.26 m². 
11. Укупна површина под објектима: 1365.93 m². 
12. Индекс заузетости: 17.53%  ЗАДОВОЉАВА. 

 
Ограђивање комплекса 
 

Ограђивање туристичког комплекса је планирано од префрабиковане 
челичне пластифициране мреже са типским стубовима висине од 1.40 m, парапет 
од армираног бетона 0.40 m. Испред ограде, предвиђена је "зелена" ограда од 
четинарског растиња у неформалном распореду и профилу. 

Ограда према потоку Рашинац је предвиђена као "зелена" ограда од ниског  
четинарског растиња док према саобраћајници није предвиђено ограђивање. 
 

Паркирање возила 
 

Паркирање возила у зони комплекса је у оквиру грађевинске парцеле, изван 
површине јавног пута, у свему према Урбанистичком пројекту за изградњу 
хотелског комплекса на К.П. бр. 6542/4 К.О. Мирово 
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Планиран је паркинг простор (21 паркинг место) са приступном 
саобраћајницом, површине од 1391.20 m². 

 
 
МЕРЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 

На основу техничких услова Број: 217-1-79/16 од 16.03.1016. године издатих 
од стране Одељења за ванредне ситуације у Зајечару при Сектору за ванредне 
ситуације у Министарству унутрашњих послова, који су саставни део ових 
Локацијских услова, потребно је: 
 

1. Да изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже 
обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;  

2. Да се предвиди довољна удаљеност између зона предвиђених за стамбене 
и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте 
специјалне намене; 

3. Да се предвиде приступни путеви и пролази за ватрогасна возила до 
објекта;  

4. Да се обезбеде безбедносни појасеви између објеката којима се спречава 
ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или 
њихово пожарно одвајање; 

5. Да се предвиди могућности евакуације и спасавања људи.   
 

При изради пројектне документације потребно је придржавати се одредби 
Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и бр. 20/2015), Закона о 
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 
54/2015), Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91), Правилника о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини 
објект а повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ ", бр. 8/95), и других техничких  
прописа. 
 

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

 

Водовод  

За снабдевање водом користити водоводну мрежу PEØ110, P=5.5 bara, са 
прикључним шахтом и вентилом Ø100, која се пружа у коридору саобраћајнице, у 
свему према графичком прилогу бр. 5 из Урбанистичког пројекта за изградњу 
хотелског комплекса на К.П. бр. 6542/4 К.О. Мирово. 

 
Канализација 
 

За прихват отпадних вода, изградити водонептопусну септичку јаму, 
примерену терену. Септичку јаму лоцирати у оквиру парцеле у зеленом појасу, 
ниже од паркинг простора, у свему према графичком прилогу бр. 5 из 
Урбанистичког пројекта за изградњу хотелског комплекса на К.П. бр. 6542/4 К.О. 
Мирово. 

Прикључење санитарних објеката које испуштају воде са садржајем уља и 
масти, предвидети преко сепаратора одвајача масти и уља. 
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Атмосферсака канализација 
 

Одвођење атмосферских вода са крова објекта предвиђено је системом 
хоризонталних и вертикалних олука са слободним изливањем на терен. Одвођење 
кишних вода око објекта и платоа решити пројектом уређења терена. 
 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 

 Према техничким условима за прикључење на дистрибутивни 
електроенергетски систем издатих од Електропривреде Србије, ЕД Електротимок 
Зајечар број 10.07-6409030302-275870/2-2015 од 10.12.2015. године, утврђено је 
да је потребна изградња електроенергетских објеката да би се стекли услови 
изградње планираних објеката и прикључења истих на електроенергетски систем. 

Потребно је: 

 Изградити СТС 10/0.4kV "Хотел Ртањ" 250/250 kVA на новом армирано-
бетонском стубу 12/1600; 

 Санирати део далековода 10 kV ″Мирово-Крушар″ од ТС 10/0.4 kV ″ Крушар″ 
до стуба са кога ће се прикључити будућа СТС 10/0.4kV "Хотел Ртањ". 
Орентациона дужина дела далековода које треба санирати је 760,00 m; 

 Од последњег стуба санираног дела далековода (стубно место број 7), дати 
прикључак за будућу СТС 10/0.4kV "Хотел Ртањ" средњенапонским 
кабловским снопом орентационе дужине 50,00 m; 

 Положити довољан број НН каблова од стубне трафо станице до објекта 
купца кабловима типа и пресека по избору пројектанта. 

 
Технички услови прикључења на електроенергетску мрежу 

 Напон на који се прикључује хотелски комплекс је 10kV; 

 Фактор снаге је изнад 0.95; 

 Одобрена снага је 170 kW; 

 Место прикључка на систем: Будућа СТС 10/0.4kV "Хотел Ртањ"; 

 Будућа СТС 10/0.4kV "Хотел Ртањ" треба да има, на високонапонској страни, 

трополни растављач 12kV, 200А, одводнике пренапона 12kV, 10kА,  

високонапонске осигураче назначене струје31.5 А и 12kV склоп за обрачунско 

мерење.  На нисконапонској страни, СТС треба да има орман са опремом. 

 
ОПШТИ УСЛОВИ 
 
 

 Локацијски услови су основ за издавање Грађевинске дозволе. 

 Инвеститор је уз захтев за издавање Грађевинске дозволе дужан да достави: 
 
1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са 

правилником којим се уређује садржина техничке документације; 
2. Пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим 

се уређује садржина техничке документације, у електронскоју форми; 
3. Елаборат заштите од пожара; 
4. Доказ о одговарајућем праву на земљишту у смислу Закона (опционо). 
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 Пројекат за грађевинску дозволу израђује привредно друштва, односно друго 
правно лице, односно предузетник, који су уписани у одговарајући регистар 
за израду техничке документације; 

 Елаборат заштите од пожара израђује привредно друштво, односно друго 
правно лице, односно предузетник, који су уписани у одговарајући регистар 
за израду техничке документације те врсте; 

 Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у 
складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у 
локацијским условима; 

 Пројекат за грађевинску дозволу подлеже техничкој контроли од стране 
привредног друштва, односно другог правног лица, односно предузетника, 
које испуњавају услове за израду техничке документације; 

 Елаборати и студије не подлежу техничкој контроли; 

 Локацијски услови важе 12 (дванаест) месеци од дана издавања или до 
истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим условима. 

 
 
 
ПРАВНА ПОУКА 
 
 

На Локацијске услове се може поднети приговор Општинском већу општине 
Бољевац у року од 3 (три) дана од дана пријема Локацијских услова. 
 
 

Локацијске услове доставити :  

 Подносиоцу захтева; 

 Архиви ОУ Бољевац.      
 
 
 

 
                                                                САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК  
                                                                                        УРБАНИСТА   
 

                                                                            Жаклина Добрић, дипл.инж.арх.  
                     


