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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-9534-LOC-1/2016 
Број: 353-7/2016-III-02 
Датум: 02.06.2016.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., 54., 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 11. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/15), Плана 
генералне регулације за насељено место Бољевац ("Службени лист општине 
Бољевац", бр. 15/2/11) и захтева Васић Драгана из Бољевца, издаје                                                       
 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

За доградњу стамбено-пословног објекта на К.П. бр. 2850/2 К.О. Бољевац 
                      

 

           

ЛОКАЦИЈА 
 

 

1 Катастарска 
парцела: 

К.П. 2850/2 К.О. Бољевац 

2 Површина 
катастарске 
парцеле 

15аr 77m² (1577.00m²) 

3 Плански докуменат 
 
 

План генералне регулације за насељено место 
Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 
15/2/11) 

4 Намена и 
спратност објекта; 
висина објекта 

Стамбено-пословни  П+1+; 9.39 m 
 

5 Бруто површина 
објекта; нето 
површина објекта 

901.00 m²; 701.74 m² 
 

6 Врста радова 
 

Доградња и надградња 
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7 Категорија; назив; 
класификациони 
број објеката 

 В; Преноћишта за омладину (хостели), планинарски 
домови, дечији и породични кампови, бунгалови за 
одмор, одмаралишта, друге зграде за одмор и 
ноћење излетника које нису другде разврстане; 
121202 (88.22%) 

 Б; Издвојене куће за становање или повремени 
боравак, као што су породичне куће, виле, 
викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке 
куће; 111012 (11.78%) 

8 Приступ јавној 
саобраћајници: 

Парцела има директан приступ на јавну површину 
односно на саобраћајницу 

   

 

 

НАМЕНА ПРЕДМЕТНОГ ПРОСТОРА  
 
 

К.П. бр. 2850/2 К.О. Бољевац је просторно лоцирана уз државни пут IБ 
реда бр. 36: Параћин-Бољевац-Зајечар-државна граница са Бугарском и у граници 
је Плана генералне регулације за насељено место Бољевац ("Службени лист 
општине Бољевац", бр. 15/2/11) у зони 4 - "Породично становање ниских 
густина - традиционално". 

У овој зони дозвољена је стамбена и друга изградња осим индустрије, 
производних постројења и заната који производе буку и сметње резиденцијалној 
функцији зоне. 
 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 
 

 Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле износи 50%. 

 Максимални индекс изграђености грађевинске парцеле износи 1. 

 Минимална површина грађевинске парцеле износи износи 300.00m² односно 
800.00m² за максималну површину. Оптимална величина парцеле у зони 4 
износи 400.00m² - 500.00m². 

 Најмања ширина грађевинске парцеле износи 12.00m . 

 Максимална спратност стамбених објеката износи П+1+Пк. 

 На парцелама површине веће од 500.00m, максимална спратност је П+2. 
 

Урбанистички параметри за К.П. бр. 2850/2 К.О. Бољевац 
 

На основу Идејног решења, бр. 022/16/ИДР од маја 2016. године, урађеног од 
стране Агенције и пројектног бироа "ПРОИНГАРХ" Зајечар, које је саставни део 
ових Локацијских услова, добијају се следећи параметри: 

 
1. Катастарска парцела бр. 2850/2 К.О. Бољевац: П = 1577.00m². 
2. На парцели је изграђен стамбено.пословни објекат П+1 укупне бруто 

развијене грађевинске површине 623.05m². 
3. Катастарска парцела бр. 2850/2 К.О. Бољевац, на основу површине 

ИСПУЊАВА услов за грађевинску парцелу. 
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4. Постојећи објекат се реконструише, дограђује и надграђује. 
5. Планирана је надградња објекта са улазног фронта (северозападна страна) 

у габариту 12.89m x 13.22m и доградња објекта са североисточне стране 
спратности П+1 и габарита 5.20m (6.76m) x 10.87m. 

6. Укупно бруто површина планиране доградње и надградње је 277.95 m². 
7. Спратна висина објеката износи: 2.83 m. 
8. Максимална висина објекта (од нултне коте терена): 9.39m. 
9. Бруто развијена грађевинска површина објекта П+1 (постојећи и планирана 

доградња):  901.00 m². 
10. Површина под објектима (постојећи и планирана доградња): 442.55 m². 
11. Индекс заузетости: 28.06%  ЗАДОВОЉАВА. 
12. Индекс изграђености: 0.57  ЗАДОВОЉАВА. 

 
 
МЕРЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 

На основу техничких услова број: 217-1-140/16 од 31.05.1016. 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), Правилника о 
техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара ("Сл. лист 
РС", бр. 61/2015) и других техничких прописа. 
 

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

 

Водовод и канализација 

Постојећи објекат је прикључен на водоводну и канализациону мрежу преко 
постојећих прикључака на К.П. бр. 2850/2 К.О. Бољевац. 
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Електроенергетска инфраструктура 
 

 Према техничким условима за прикључење на дистрибутивни 
електроенергетски систем издатих од Електропривреде Србије, огранак 
"Електродистрибуција Зајечар", бр. 8.У.1.1.0-Д-10.08-139339/2-2016 од 26.05.2016. 
године, утврђено је да није потребна изградња електроенергетских објеката да 
би се стекли услови прикључења објекта на електроенергетски систем. 

 
Технички услови прикључења на електроенергетску мрежу 

 Напон на који се прикључује објекат је 0.4kV. 

 Фактор снаге је изнад 0.95. 

 Одобрена снага је 17.3 kW. 

 Место прикључка на систем: НН извод из ТС 10/0.4kV "Болница". 

 Врста прикључка: Типски прикључак Т1А. 

 Опис и положај мерног ормана: Постојећи мерни орман који је прикључен 
подземним каблом на НН мрежу. 

 Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећања и пренапона: 
ФИД склопка 40/0.5 А и заштитно уземљење по важећим техничким 
прописима. 

 
 
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). 
 

 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. 
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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.  
                     


