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          Општинска управа Богатић, Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру,
решавајући по захтеву Општине Богатић из Богатића Улица Мике Витомировића бр.1 чији је пуномоћник Предузеће за хидротехнику
„Водотехника“ ДОО из Београда Улица Лабска бр.4, за издавање локацијских услова за изградњу изворишта водоснабдевања у Црној Бари у
Улици Витомира Николића бб. на кат.парц.бр. 4351 KO Црна Бара, на основу чл.53а-57 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС",бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлуке УС,
132/2014, 145/2014, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и52/2021), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“ бр.68/2019), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС" бр. 115/2020), Просторног плана општине Богатић
("Сл.лист општине Богатић“, бр. 12/2011.г), издаје:

 

Н  Е  Г А Т  И  В  Н  Е     Л  О  К  А  Ц  И  Ј  С  К  Е      У  С  Л  О  В  Е

Није дозвољена доградња изворишта водоснабдевања“Црна Бара“ са дистрибутивним центром  на катастарској парцели бр. 4351 
К.О. Црна Бара

према идејном решењу бр. 503-0,  из децембра 2021 године, израђено од стране Предузећа за хидротехнику „Водотехника“ ДОО из Београда
Улица Лабска бр.4

 

Подаци о локацији:

Број кат.парцеле: 4351 К.О. Црна Бара                                                  

Место, улица и број:  Црна Бара, Улица Витомира Николића бб

Површина парцеле:  2.98,54 ha

Начин коришћења земљишта и катастарска класа: -земљиште у грађевинском подручју -

               Земљиште под објектима,  њива 5. класе и њива 6. класе

 

Постојећа намена парцеле: ТЦ 4 – Радне зоне у насељима

 

Подаци о објекту:

Категорија:  Г

Класификациони знак: 222220 – 100% 

Бруто развијена грађевинска површина је 482,00м2

ТЦ 4 РAДНE ЗOНE У НАСЕЉИМА (ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA

Пoстojeће радне зоне по насељима се зaдржaвaју. У случajу зaхтeвa зa прoмeнoм нaмeнe oбjeкaтa или дaљoм изгрaдњoм
oбjeкaтa нa лoкaциjaмa, услови ћe сe дeфинисaти Локацијском дозволом на основу одредби овог Плана, пoд услoвoм дa сe
приликoм oбaвљaњa прoизвoдњe нe мoгу вршити штeтнe eмисиje нa oкoлину, oбзирoм дa сe oвe пaрцeлe нaлaзe у
стaмбeним зoнaмa или у нeпoсрeднoj близини.

Зa формирање нових пословних зона унутар сеоских насеља и изгрaдњу oбjeкaтa oбaвeзнa је изрaдa Планова детаљне
регулације (уколико се дефинишу јавне површине) или Урбaнистичких прojeкaтa за изградњу, aкo нису oбухвaћeни
пoстojeћим урбaнистичким плaнoвимa. У oвим зoнaмa je мoгућa: зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм.

Дозвољава се употреба геотермалне енергије унутар комплекса за производне и енергетске потребе, уколико се прибаве и
друга потребна одобрења.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA



нaмeнa
oбjeкaтa

Сектор А: Пољопривреда, шумарство и рибарство

Сектор Б: Рударство, искључиво Б.08 Остало рударство

Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, сем:

Ц.19 Производња кокса и деривата нафте,
Ц.24. производња основних метала;

Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом

Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и
сличне активности, сем:

Е.38.2 Третман и одлагање отпада
Е.38.3 Поновна употреба материјала

Сектор Ф: Грађевинарство

Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала,

Сектор Х: Саобраћај и складиштење

Сектор И: Услуге смештаја и исхране

Сектор Ј: Информисање и комуникације

Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања

Сектор Л: Пословање некретнинама

Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности

Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Сектор П: Образовање

Сектор Q: Здравствена и социјална заштита

Сектор Р: Уметност, забава и рекреација

Сектор С: Остале услужне делатности сем 96.03 погребне услуге

Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела

прaвилa
пaрцeлaциje

 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним цeлинaмa.
Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм.

минимaлнa пoвршинa пaрцeлe 3,5 a

oптимaлнa пoвршинa пaрцeлe 10,0 a

минимална ширинa фрoнтa 11 m

максимална ширинa фрoнтa 22 m

приступи
пaрцeлaмa

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,0 m.
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe Нису дозвољене

индeкс зaузeтoсти
пaрцeлe

50

индeкс изгрaђeнoсти 1,0

грaђeвинскe линиje Oбjeкти сe пoстaвљajу нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe. Укoликo
грaђeвинскa линиja ниje дeфинисaнa, oбjeкти ћe сe пoстaвити нa линиjу кoja je



удaљeнa минимaлнo 2.0m oд рeгулaциoнe, пoд услoвoм дa нeмa других
oгрaничeњa.

 

Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj рeгулaциoнoj ширини,
приликoм издaвaњa Локацијске дозволе пoштoвaћe сe слeдeћe прaвилo:

oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe, нaнeћe сe пo пoлoвинa рeгулaциoнe
ширинe нa oбe стрaнe и тe линиje ћe бити плaнирaнe рeгулaциoнe линиje,
у oднoсу нa тaкo плaнирaну рeгулaциoну линиjу дeфинисaћe сe грaђeвинскa
линиja,
укoликo je рeгулaциoнa ширинa вeћa oд дeфинисaнe, истa сe зaдржaвa бeз
измeнa и у oднoсу нa њу сe дeфинишe грaђeвинскa линиja.

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa (за нове
објекте)

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,7 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa
(0,7 и 4,0 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 0,7 m oд бoчнe
грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa
сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa
сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 40°.

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80m.

oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их
пaрцeлa.

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк.

пaркирaњe Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр
нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa
70.00m2 кoриснoг прoстoрa или једно паркинг место на три запослена лица.

За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте које се налазе на парцелама које су веће
површине од 0,5 ha, потребно је у току поступка утврђивања локацијске дозволе утврдити и додатне
потребе за паркирањем. При томе треба водити рачуна о очекиваном броју посетиоца, о броју и структури
запослених, јавном саобраћају и сл.

На јавним паркиралиштима за аутомобиле инвалида треба обезбедити најмање 5% паркинг места од
укупног броја а најмање 1 паркинг место на паркинзима са мање од 20 места.

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи
пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe
мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним
сeпaрaтoримa мaсти и уљa.

Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe
пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних
урбaнистичких пaрaмeтaрa.

изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe (мaгaцини,
нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти и сл.).

пoмoћни
oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa
пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним
пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји стамбени објекат са прозорским
отворима, наспрам објекта мора бити подигнута ограда у складу са условима који су дефинисани за Тнц 1
и Тнц 2.

 



пoсeбни
услoви

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама. За парцеле које се налазе непосредно уз
верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за зону Тц 10.

Посебни услови изградње за радне зоне пословних комплекса и објеката у функцији коришћења
геотермалних вода (у оквиру или изван грађ. рејона):

за приступање експлоатацији геотермалних вода, неопходно је имати Елаборат о резервама
термалних подземних вода
количине подземних вода, које су Елаборатом одређене као експлоатационе резерве,  морају бити
оверене од стране надлежног министарства и уведене у катастар експлоатационих поља, које води
Министарство рударства и енергетике
коришћење термалних и термоминералних вода, може се вршити само са водозахватног
објекта (експлоатационе бушотине или бунари)
хидрогелошки захватни објекат мора бити уређан према важећем правилнику
експлоатација геотермалних и геотермоминералних вода, може се вршити само у оквиру динамичких
резерви
уколико током експлоатације дође до опадања издашности, експлоатацију обуставити, пре уласка у
статичке резерве
евентуални вишак воде при захватању, не сме се испуштати слободно у природу или водоток
вишак воде настао током експлоатације, може се испустити тек након хлађења до  температуре
хладних вода, у за то намењеним базенима. Остатак термалне воде од  експлоатације, такође се
мора охладити на температуру хладних вода, па тек онда испуштати
при експлоатацији подземних вода не сме да дође до мешања подземних вода различитих
водоносних хоризоната, односно издани
експлоатацијом вода на изворишту не сме да се угрози нико од постојећих корисника   издани
односно радијуси дејстава било ког хидрогеолошког објекта не смеју да се преклапају
током експлоатације, не сме се вршити продубљивање или реконструкција бушотине
прву непосредну зону санитарне заштите, проипсно обезбедити и обележеити
током експлоатације подземних вода повремено узимати узорке воде и вршити комплетне хемијске,
микробиолошке и радиолошке анализе
током експлоатације подземних вода, обавезно вршити осматрања на постојећем ијезометру према
утврђеној динамици
радијус дејстве бунара не сме да се преклапа са неком другим водозахватом
цевовод развода мора бити укопан целом дужином, не плиће од 80 cm.
забрањено је формирање било које врсте депоније око бунара/водозахвата, односно на
извориштима
забрањено је одлагање било каквих деривата нафте или других погонских горива и мазива, или
других опасних и штетних материја на изворишту
уколико се деси хаваријско изловање горива, уља и других енергената из постројења на
извориштима, обавезно је уклањање дела загађеног земљишта и његова санација заменом и
затрављивањем
у току експлоатације подземне воде, на локацији водозахвата забрањено је сервисирање машина,
опреме и возила
током експлоатације, инвеститор је у обавези да примени све мере заштите од пожара.

Ови наведени услови за, представљају неопходни минимум у погледу заштите животне средине. За све
облике загађивања за које нису истакнути посебни захтеви, важе општи нормативи који ту материју
регулишу.

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу
прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe
и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe
сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима,
одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина
коцкарница у близини школа и сл.).

     

 

Сеизмичност терена

Простор обухваћен Прост. планом општине Богатић  налази се  у зони 7 о МЦС скале интензитета земљотреса, према карти сеизмичке
регионализације територије Србије. У зависности од инжењерско- геолошких, хидролошких, геомеханичких и других  карактеристика терена, може
се извршити рачунска корекција основног степена, односно, постоји могућност повећања, односно смањења основног степена интензитета
земљотреса до 1о МЦС. Територија Општине Богатић има релативно неповољне услове тла, где постоји могућност повећања основног степена
сеизмичког интензитета до 1о МЦС, па је у складу с тим потребно је планирати урбанистичко- техничке мере заштите од потреса датог
интензитета.

Инжењерско геолошке карактеристике терена

Обзиром да су терени претежно равни и стабилни, проблем су евентуално висок ниво подземних вода те се не препоручују подруми.



 

 

2.2.1.2. Смернице за израду планске документације

План се спроводи на следећи начин:

За делове у којима не долази до промене регулације, спровођење се врши директно на основу Правила уређења и Правила грађења
дефинисаних Планом чији су саставни делови графички прилози "Шематски приказ уређења насељених места", тј. на основу Извода из
Плана; Даље спровођење је дефинисано Законом о планирању и изградњи, и подразумева добијање Локацијске дозволе за сваку
грађевинску парцелу,
За делове у којима се предвиђа трасирање нових саобраћајница, промена регулације и утврђивање јавног грађевинског земљишта врши се
израда  Планова детаљне регулације; обавезна је израда ПДР-е за: радну зону од посебног значаја за РС: гранични прелаз "Павловића
ћуприја" и зону иза граничног прелаза "Павловића ћуприја" уколико након међудржавног споразума тај простор остане саставни део
административног подручја државе Србије; Планви детаљне регулације могу да се раде и за: све објекте и мреже примарне
инфраструктуре и комуналних објеката на подручју Општине која је дефинисана Просторним планом, или за коју се, услед до сада
непознатих техничких и функционалних потреба, иста није Планом дефинисала, или се стекну технички услови да се планиране трасе
рационалније дефинишу (трансфер станице, рециклажна дворишта, гробља, сточна гробља, трафо станице, постројења за коришћење
обновљивих извора енергије и сл.); израда урбанистичких планова могућа је и у свим зонама у којима се за то укаже потреба, у складу са
дефинисаним наменама Плана,
Свака парцелација / препарцелација постојећих парцела могућа је искључиво на захтев и о трошку власника/ корисника парцеле, на
основу Пројеката пaрцелације и препарцелације,
Урбанистички пројекат ће се радити и за потребе спровођења Плана, када је та могућност предвиђена Правилима уређења и грађења,
или се при подношењу захтева надлежном органу закључи да је за издавање одобрења за градњу, потребна израда Урбанистичког пројекта
,

Земљиште у грађевинском реону насеља може се користити за изградњу, уколико је Планом предвиђено за изградњу и ако одговара
условима прописаним Правилима уређења и Правилима грађења из Плана.
Урбанистички планови у границама Плана генералне регулације насеља Богатић, уграђени су у решења тог плана. У периоду примене
овог Просторног плана могу се радити измене и допуне ПГР или нови план. Измене унутар граница подручја ПГР, неће условити измену
овог Просторног плана.

На подручју обухвата Просторног плана могуће је радити и Просторне планове подручја посебне намене који ће бити основ за измену
планираних решења овим Планом, нпр. ППППН Мреже

 

На основу постојеће планске документације (Просторни план општине Богатић) није могуће издати Локациске услове за изградњу
Изворишта водоснабдевања.

Да би се то омогућило потребно је предходно Израдити План детаљне регулације којим би се поред услова за изградњу иворишта
водоснабдевања дефинисале и зоне заштите изворишта као и услови изградње у тим зонама.

 

 

Саставни део Локацијских услова чине:

Идејно решење бр. 503-0,  из децембра 2021 године, израђено од стране Предузећа за хидротехнику „Водотехника“ ДОО из Београда
Улица Лабска бр.4
Извод из Просторног плана општине Богатић - План намене површина за кат.парцелу бр.4351 КО Црна Бара

 

 

На издате локацијске услове може се поднети приговор општинском већу општине Богатић у року од три дана од дана достављања Локацијских
услова, таксиран са 743,00 динара општинске административне таксе по тарифном броју 1 Одлуке о општинским административним таксама
(„Службени лист Општине Богатић и др.“, бр.32/2015), која је уплаћена на ж.р.бр. 840-742251843-73  с позивом на број  97  26-024.

   

 

Услове доставити :

  -  Инвеститору  

                       

                                   

                                                                                                       

              Обрадио:                                                                            Руководилац одељења:



Љубиша Бировљевић дипл.грађ.инж                                    Зоран Арсеновић маст.инж.грађ.

 


