РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Блаце
Општинска управа
Број: III-02-350-576/15
Датум: 24.09.2015. год.
Блаце

Служба за урбанизам,
грађевинарство, комунално стамбене
и имовинско правне послове

Општинска управа Општине Блаце, поступајући по захтеву Општине Блаце, ул. Карађорђева
бр. 4. за издавање локацијских услова за изградњу објекта јавнe намене - комплекса отворених базена-I
фаза, на основу члана 53а. 56. и 57. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.
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),
Уредбе о локацијским условима(''Службени гласник РС'', бр. 35/15), Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре (“Службени гласник Републике Србије”, број 22/15), Просторног плана Општине
Блаце ( „Службени лист општине Блаце“, бр.4/11) и потврђеног Урбанистичког пројекта за изградњу
комплекса отворених базена у Блацу са претећим садржајима на к.п. бр. 6371/1 КО Блаце у Блацу, бр,
III-02-350-35/15 од 03.04.2015. год., руководилац Службе за урбанизам, грађевинарство, комунално
стамбене и имовинско правне послове и Службе за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и
ревизију по овлашћењу начелника ОУ бр. III-111-1097/15 од 10.08.2015. год. издаје:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за катастарску парцелу бр. 6371/1 КО Блаце, у Блацу, површине 9347м2, ради изградње јавног
објекта - комплекса отворених базена-I фаза, у ул. 7 јула бб., категорије Г, класификациони број
241221, укупне БРГП -1312,90м2.
1. Подаци о подносиоцу захтева:
Пословно име: Општина Блаце
МБ: 07203608
ПИБ: 100984785
Седиште: ул. Карађорђева бр. 4, Блаце
2. Локација:
Место: Блаце
Улица и број: 7. јула бб.
Бр.кат.парцеле: 6371/1 к.о.Блаце
Површина парцеле: 0ха 93а 47м2
Објекти за уклањање: нема;
Приступ јавној саобраћаној површини: колски прилаз за кориснике комплекса је са источне странеиз улице Војводе Мишића, главни улаз за кориснике је са јужне стране-из улице 7.јула и колскопешачки
прилаз за запослене и за доставни саобраћај је са јужне стране-из улице Краља Петра I Карађорђевића;
Грађевинска и регулациона линија: Положај грађевинске у односу на регулациону линију дат је на
графичком прилогу бр.4 „Партерно решење са планом регулације и нивелације“-Урбанистички пројекат
за изградњу комплекса отворених базена са пратећим садржајима на к.п. 6371/1 КО Блаце, у Блацу.
Зона: уређено насељско зеленило и спорт;
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:
3.1. Катастрска парцела 6371/1 КО Блаце испуњава услове за грађевинску парцелу;
3.2. Објекти се постављају: сви планирани објекти унутар комплекса су слободностојећи;
3.3. Међусобна удаљеност објеката: према графичком прилогу-ситуационом плану из ИДР;
3.4. Минимално растојање између РЛ и ГЛ: према графичком прилогу-ситуационом плану из ИДР;;
3.5. Растојање основног габарита од суседнх ГП: према графичком прилогу-ситуационом плану из
ИДР;;
3.6. Габарит: Објекат бр. 2(24,40х6,45м), објекат бр.3(32.20х12,50м), објекат бр.10(25,00х16,00м)
објекат бр.11(20,20х13,00м) и објекат бр. 12(кружног облика полупречника r=6,05m) ;
3.7. Спратност: -П+П и П
3.8. Висина објекта: 6,60м;
3.9. Кров: 27о према југу и 45о према северној страни;
3.10. Висина назитка поткровне етаже:нема
3.11. Кота приземља: +0,20м;
3.12. Обликовање фасаде: пластични малтер;
3.13. Спољне степенице: нема;

3.14. Ограда парцеле: Грађевинске парцеле се ограђују зиданом оградом висине 90cm или
транспарентном оградом висине до 140 cm. Ограде на грађевинским парцелама специјалне намене
ограђују се на начин како то одреди надлежно орган. Врата и капије на уличној огради не могу се
отварати изван регулационе линије.
Комплекс ће бити ограђен целом дужином. Oграда може бити зидана висине до 90cm или транспарентна
ограда висине до 140 cm.
На улазима у комплекс се постављају капије за пешаке, као и капија за контролу уласка моторних возила
за раднике или доставна возила. У зони улаза се налази и портирница за чувара. Врата на капији се
морају отварати унутар парцеле.
3.15. Одводњавање површинских вода: Одводњавање површинских вода са грађевинске парцеле
вршити слободним падом према риголама, односно према улици;
3.16. Паркирање возила: за кориснике је унутар комплекса, у источном делу локације-уз улицу Војводе
Мишића. Паркинг је планиран за 22 аутомобила. У западном делу локације планиран је паркинг за
раднике и за возила за садбевање за 4 аутомобила;
3.17. Дозвољене намене објекта: јавни објекат;
3.18.Индекс изграђености: max.2,1;(остварени 0,2)
3.19. Индекс заузетости: max.70%(остварени 20%);
3.20. Фазна градња: Активности на реализацији комплекса одвијаће се у две фазе, према приоритетима
изградње, и то: Фаза I и Фаза II. тако да свака фаза својом реализацијом не угрожава функционисање већ
изграђених објеката и реализацију наредних фаза.
У Фази I планиране су следеће активности, односно изградња следећих садржаја и објеката:
- ограђивање комплекса,
- инфраструктурно опремање комплекса и прикључење на мреже,
-изградња паркинг простора за посетиоце комплекса и паркинга за запослене са интерном
саобраћајницом у комплексу,
-изградња улазног платоа за посетиоце, и приступне пешачке стазе са паркинга за посетиоце до контроле
улаза,
- изградња отворених базена са платоом око базена у „чистој зони“, и улазним платоом за посетиоце,
- изградња објекта управе са техничким и помоћним просторијама ,
- изградња објекта за гардеробе, санитарне чворове ,
- опремање простора за смештај контејнера са надстрешницом,
- формирање заштитног зеленила према суседним парцелама.;
У Фази II планирана је изградња следећих садржаја и објеката:
- изградња спотрских терена на отвореном,
- изградња угоститељских објеката,
- изградња објекта са wellness центром,
- изградња и уређење простора на платоима ван „чисте зоне“ базена са рекреативним садржајима за
децу,
- изградња пешачке стазе око спортских терена,
- формирање заштитног зеленила према улицама 7.јула, Војводе Мишића и Краља Петра I
Карађорђевића и унутрашњег зеленила на планираним површинама за ту намену.
4. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ
ИНФРАСТРУКТУРУ:
4.1.Водовод и канализација: Сагласност на локацију и техничким условима издатим од стране ЈКП
Блаце бр. 2047 од 08.12.2015 год. ;
4.2.Електроинсталације: Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем
бр.144127/2 од 23.09.2015 год. изадатим од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о Београд- РЦ „Југоисток“ Ниш,
ЕД Прокупље;
4.3.ТТ: Према условима за израду пројекта бр.8455-404302/2-2014 од 14.11.2014 год. издатих од стране
АД Телекома „Србија“.
5.ОСТАЛО:
5.1. Услови у погледу мера заштите од пожара 07/28 број 217-11250/15 од 23.09.2015. год. издатих од
стране Министарства унутрашњих послова-Сектора за ванредне ситуације-Одељења за ванредне
ситуације у Прокупљу

