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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-9926-LOC-1/2016 
Број: 353-9/2016-III-02 
Датум: 27.05.2016.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., 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), Просторног плана 
општине Бољевац ("Сл. лист општине Бољевац", бр. 15/3/11) и захтева Радице 
Филипов-Сотиров из Бољевца, издаје                                                       
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

За реконструкцију помоћног објекта у постојећим габаритима и пренамену 
објекта у стамбени на К.П. бр. 6112/1 К.О. Криви Вир 

 
             

ЛОКАЦИЈА 
 

 

1 Катастарска парцела; 
Површина катастарске 
парцеле 

К.П. бр. 6112/1 К.О. Криви Вир 
222.00 m² 

3 Плански докуменат Просторни план општине Бољевац ("Службени  
лист општине Бољевац", бр. 15/3/11) 

4 Намена, спратност, 
висина објекта 

Стамбени објекат П+0, 5.64m 

5 Бруто, нето површина 
објекта 

47.70 m²; 39.98 m² 
 

6 Врста радова 
 

Реконструкција и пренамена 

7 Категорија; Назив; 
Класификациони број 
објеката 

А; Издвојене куће за становање или повремени  
боравак, као што су породичне куће, виле, 
викендице, летњиковци, планинске колибе, 
ловачке куће; 111011 

8 Приступ јавној 
саобраћајници 

Парцела има директан приступ на јавну површину 
односно на саобраћајницу 

 
 



 

2 

 

НАМЕНА ПРЕДМЕТНОГ ПРОСТОРА  
 
 

Предметна локација, К.П. бр. 6112/1 К.О. Криви Вир, налази се у 
грађевинском подручју руралног становања на основу граница грађевинског 
подручја у Просторном плану општине Бољевац ("Службени лист општине 
Бољевац", бр. 15/3/11). 

Тип стамбених објеката у насељима руралног карактера је најчешће 
слободностојећи, ређе у низу. 
 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 
 

 Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле за рурално становање 
износи 30-35%; 

 Максимални индекс изграђености грађевинске парцеле за рурално становање 
износи 0.4-0.8; 

 Минимална површина грађевинске парцеле руралног становања износи 450m² 
без економског дворишта односно 800m² са економским двориштем. Најмања 
ширина грађевинске парцеле износи 12m без економског дворишта односно са 
економским двориштем 20m; 

 Максимална спратност стамбених објеката износи П+1+Пк. 

 Парцела се може оградити зиданом оградом висине 0.90 m или транспарентном 
оградом висине до 1.40 m. 
 

Урбанистички параметри за К.П. бр. 6112/1 К.О. Криви Вир 
 

На основу Идејног решења реконструкције у постојећим габаритима и 
пренамену помоћног у стамбени објекат на К.П. бр. 6112/1 К.О. Криви Вир, бр. 
010/16 од маја 2016. године, урађеног од стране Бироа за пројектовање и 
инжењеринг "ТИМ Пројект" Зајечар, које је саставни део ових Локацијских услова, 
добијају се следећи параметри: 
 

1. Катастарска парцела бр. 6112/1 К.О. Криви Вир: П = 222.00m². 
2. На парцели је изграђен помоћни објекат габарита 5.30m x 9.00m. 
3. Катастарска парцела бр. бр. 6112/1 К.О. Криви Вир, на основу површине НЕ 

ИСПУЊАВА услов за грађевинску парцелу за рурално становање. 
ДОЗВОЉЕНА ЈЕ реконструкција објекта у постојећем габариту и волумену. 

4. Планирана је реконструкција и пренамена постојећег помоћног објекта. 
5. Спратна висина објеката износи: 2.80 m. 
6. Максимална висина објекта (од нултне коте терена): 5.64m. 
7. Бруто развијена грађевинска површина објекта: 47.70 m². 
8. Индекс заузетости: 21.49%  ЗАДОВОЉАВА. 

 
 
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

Водовод и канализација 

Напајање водом биће преко цевовода из постојећег водоводног прикључка 
на К.П. бр. 6112/1 К.О. Криви Вир. 

На предметној парцели, на којој се планира реконструкција и пренамена 
помоћног у стамбени објекат, не постоји изграђена канализациона мрежа. Потребно  
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је изградити водонепропусну септичку јаму ради сакупљања отпадних вода на 
основу идејног пројекта и Решења којим се одобрава извођење радова. 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 

 Према техничким условима за прикључење на дистрибутивни 
електроенергетски систем издатих од Електропривреде Србије, огранак 
"Електродистрибуција Зајечар", број 8.У.1.1.0-Д-10.08-139385/2-2016 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 "Пећура" изТС 10/0.4kV "Криви Вир 1"; 

 Врста прикључка: Типски прикључак Т1Б; 

 Опис и положај мерног ормана: На новом армирано-бетонском стубу 9/250, на 
ивици парцеле, биће монтиран типски полиестерски орман ИМО-1 са 
аутоматским осигурачима 25 А и бројилом електричне енергије 3 x 230/400V, 
10-40 А, кл. 2. 

 
 
ОПШТИ УСЛОВИ 
 

 Локацијски услови су основ за издавање Решења којим се одобрава извођење 
радова; 

 Израдити Идејни пројекат од стране привредног друштва, односно друго 
правно лице, односно предузетника, који су уписани у одговарајући регистар 
за израду техничке документације; 

 Идејни пројекат, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина 
техничке документације, предаје се надлежном органу у електронскоју форми; 

 Локацијски услови важе 12 (дванаест) месеци од дана издавања или до истека 
важења Решења којим се одобрава извођење радова издато 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.  
                     


