
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА 
-Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комунално-стамбене и имовинско-правне послове
Број: ROP-PRI-29239-LOC-1/2019
Датум:03.10.2019.год.
П р и б о ј

Општинска  управа  Прибој-Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално
стамбене и имовинско правне послове, на захтев ЈП Топлана Прибој, ул. 12. Јануара број
5, преко пуномоћника Вишње Вушковић Минић из Београда,  а на основу члана 53а. став
5. и члана 57. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09 , 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС ,50/13-УС, 98/13-Ус , 132/14 ,145/14, 83/18 и
31/19 ),  члана  9.  Уредбе  о  локацијским условима  („Сл.гласник  РС“ бр.35/15,  114/15  и
117/17),  члана  12.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.68/19),  Плана генералне регулације   градског
подручја  Општине  Прибој  („Сл.лист  Општине  Прибој“  ,  бр.  6/13,  2/16  и  7/18)  и
Урбанистичког  пројекта  топлане  на  биомасу  (Потврда  Одељења за  урбанизам,
грађевинарство,  комунално  стамбене  и  имовинско  правне  послове  број  351-65/2019 од
30.09.2019. године)  издаје:      

                            

        ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ      
за КП 1822/2 КО Прибој,  ради изградње котларнице на дрвну биомасу и лако лож уље 

Подаци о локацији :
Катастарска парцела:        КП 1828/2 КО Прибој П=11464 м2 

Место локације:  Прибој, ул. Радмила Лавренчића
Парцел 1822/2 КО Прибој : испуњава услов за грађевинску

парцелу
Прилаз на јавну саобраћајну површину: Преко КП 1821 и 1824 

на улицу Радмила Лавренчића
Постојећи објекти на  парцели: уклањају се

Врста земљишта  и планирана намена према ПГР Прибој:

КП 1822/2 КО Прибој

Урбанистичка целина -зона Комуналне површине и објекти

Врста земљишта Земљиште јавне намене у грађевинском 
подручју

Планирана намена Градска топлана

Подаци о планираном објекту:
Намена објекта:         котларница на биомасу
Тип објекта: слободностојећи
Категорија објекта: В
Клсификација: 125103
Проценат учешћа: 100%



Спратност: Пр
БРГП: 1582.39 м2
БРГП - надземно: 1582.39 м2
Укупна нето површина: 1512.26 м2
Површина под објектом: 1582.39 м2
Индекс заузетости: 39%
Индекс изграђености: 0,39

Извод из  Урбанистичког пројекта топлане на биомасу
2.3. Правила за постављање и изградњу објекта 
Локација и саобрађајни приступ 
Пројектом  је  обухваћена  изградња  нових  саобраћајних  површина,  а  са  циљем  да  се
омогући сигурно и безбедно маневрисање возила, уз саобраћајно повезивање предметног
простора на постојећу саобраћајну мрежу.  У складу са наведеним дефинисано је технички
могуће,  најрационалније  решење  за  реализацију  пројекта  са  изградњом  саобраћајних
површина,  како  би  се  формирао  континуални  саобраћајни  потез  неопходан  ради
функционисања целе саобраћајне мреже. 
Предметним пројектом дефинисана је: 
-  ситуациона  и  нивелациона  геометрија  предметних  саобраћајних  површина  (радијуси
хоризонталних и вертикалних кривина,  скретни углови,  подужни и попречни нагиби и
др.), 
- коловозна конструкција предметних површина, 
- систем одводњавања предметних површина у складу са условима њиховог каналисања, 
У постојећем стању, простор где се планира изградња предметних објеката и саобраћајних
површина, је слободна површина под травом. 
Приступ  планираним  објектима  унутар  предметне  парцеле  се  омогућује  кроз  улазну
капију са североисточне стране комплекса, и то асфалтираним интерним саобраћајницама
одговарајуће ширине. 
Геометрија  новопланираних  саобраћајних  површина  је  максимално  прилагођена
функционалности простора и локације. 
Габарити саобраћајних површина на самој локацији су димензионисани према важећим
стандардима за проходност меродавних возила (теретна возила). 
Нивелационо решење саобраћајних површина је проистекло из синтезе свих ограничења
која  су  условљена  нивелационим  положајем  постојећих  и  планираних  јавних
саобраћајница  и  самим  објектима  који  имају  своје  захтеве  у  погледу  нивелационог
решења. Из тог разлога су проистекли и сви подужни и попречни нагиби саобраћајних
површина. 
Коловозна конструкција је димензионисана за тешко саобраћајно оптерећење и усвојена је
флексибилна  коловозна конструкција  са  завршним слојем од асфалта.  Хоризонтални и
вертикални саобраћајни елементи су прилагођени постојећем терену, за чији је прорачун
узета рачунска брзина од Вр=30км/х. 
Сви  елементи  саобраћајних  површина,  који  се  функционално  разликују,  раздвојени  су
нивелационо бетонским ивичњацима. 
Архитектонско решење  
Архитектонско  решењеобјекта  заснива се,  пре  свега,  на  технолошком решењу процеса
који се у њему одвија, као и на принципима савремене, рационалне архитектуре. 
Објекат котларнице је габарита 42,6х32,6 м, висине цца 18,20 м. Служи за смештај котла
на  биомасу  и  два  котла  на  лако  лож  уље  са  свим  помоћним  системима.  У  склопу
котларнице налази се простор за дневно складиштење. Котларница је укопана 2,3 м од
новоа терена.  Предвиђена су и технолошко/противпожарна врата за сервис,  као и брзу
евакуацију људи у случају пожара. Објекaт је приземни. т је приземни. 
Носећа  конструкција  котларнице  је  челична  конструкција,  а  конструкција  дневног



складишта је  армирано бетонска.  Испуна између челичне конструкције су панели типа
Кингспан и сл. 
За темељну конструкцију објекта котларнице пројектоване су темељне траке. 
Кровна конструкција објекта котларнице је формирана од челичних решеткастих носача.
На  тако  формирану  кровну  конструкцију  постављају  се  сендвич  панели  са
термоизолацијом.  Нагиб  крова  котларнице  је  двоводни,  а  дневног  складишта  је
једноводни. 
Подна плоча објекта котларнице пројектована је као АБ плоча. Испод АБ плоче објекта
котларнице је пројектован тампон слој од шљунка, преко кога се израђује слој мршавог
бетона, хидроизолација и заштита хидроизолације од мршавог бетона. 
На локацији такође се налази сезонско складиште габарита 20,20х25,20 м, висине цца 9,9
м. Објекaт је приземни. т је приземни. 
Носећа конструкција  складишта је  челична конструкција  која се поставља на бетонске
зидове. Испуна између челичне конструкције су панели типа Кингспан и сл. 
За темељну конструкцију објекта котларнице пројектоване су темељне траке. 
Кровна конструкција објекта складишта је формирана од челичних решеткастих носача.
На  тако  формирану  кровну  конструкцију  постављају  се  сендвич  панели  са
термоизолацијом. Нагиб складишта је двоводни. 
Подна плоча објекта складишта пројектована је као АБ плоча. Испод АБ плоче објекта
складишта је пројектован тампон слој од шљунка, преко кога се израђује слој мршавог
бетона, хидроизолација и заштита хидроизолације од мршавог бетона. 
Спољна обрада објекта - фасада 
Панели типа Кингспан и сл. Панели су широко примењени на сличним објектима због
лаке и суве монтаже, велике отпорности на спољне и унутрашње утицаје. На основу тога,
завршна  фасадна  обрада  котларнице  су  панели  и  бавалит  који  се  наноси  на  бетонске
зидове. 
Спољна обрада објекта – фасадна столарија 
Предвиђена  је  PVC  столарија  са  свим  потребним  везама  и  склоповима  за  уградњу  и
одговарајућим  параметрима  за  овакав  тип  објекта.  Стакло  ће  бити  према  климатским
условима и прорачуну. 
Унутрашња столарија 
Унутрашња столарија је PVC без термичког прекида. 9 
Унутрашња обрада објекта – подови 
За  под  предвиђена  је  обрада  феро-бетоном  на  носећој  АБ  плочи  као  најпогоднијим
материјалом  због  велике  отпорности  како  на  механичке  утицаје  тако  и  на  зауљене
течности, воду, пару и сл. 
Заштита објекта 
Одводњавање  се  врши  системом  хоризонталних  и  вертикалних  олука.  Олуци  и  све
опшивке се изводе од равног челичног поцинкованог лима. 
Хидроизолација 
Објекти се штите хидроизолацијом подне АБ плоче. 
Инсталације 
У  објектима  предвиђају  се,  поред  инсталација  неопходних  за  одвијање  Технолошког
процеса, и: 
- инсталације водовода и канализације, 
- електроенергетске инсталације. 
2.4. Уређење слободних и зелених површина на јавном грађевинском земљишту 
Општи  услови  озелењавања  подразумевају  избор  врста  прилагођен  микроклиматским
каратеристикама  локације.  Приликом  избора  врста  користити  аутохтоне  врсте,  као  и
алохтоне  врсте  широке  еколошке  валенце.  Такође,  користити  врсте  адекватне  намени
објекта, као и оне необичних форми облика листова, плодова и/или цветова. 
Садни материјал мора бити изузетне декоративности. Садњу усагласити са подземним и



надземним  инсталацијама  као  и  минимално  растојање  од  ивице  стабала  до  ивице
инсталације.  Уређење и озелењавање целине треба да унапреди и оплемени целокупни
амбијент.  То  се  постиже  травнатим  површинама  и  површинама  засађеним  дрвећем
лишћара  и  четинара,  украсним  врстама  шибља,  цвећем  и  пузавицама.  Приликом
озелењавања простора унутар ограде топлане подржавати у што већој мери симетрију и
садњу дрвећа у квадратном облику. 
2.5. Правила за ограђивање 
Ограду  топлане  поставити  у  оквиру  комплекса  топлане,  а  све  према  гр.  прилогу  бр.  2.
Архитектонско-урбанистичко  решење.  Ограду  треба  радити  као  гвоздену  са  жичаним
детаљима или као зидану нетранспарентну у зависности од технолошког процеса.  Висина
ограде може бити променљива од 2,0 
Заштита амбијенталних вредности:
Нема посебних услова према  Елаборату заштите културног наслеђа на простору плана 
генералне регулације за седиште локалне самоуправе Прибој, Краљево 2012. године.           
Услови грађења објекта :
Етапност градње:                У једној фази
Обезбеђење суседних објеката:  Не предвиђа се пројекат обезбеђења

Услови за пројектовање и прикључење:
-Услови за прикључење на ДС електричне енергије издати од Оператор дистрибутивног
система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд,  ОДС огранак Ужице, ЕД Ужице погон
Прибој,  бр. 8M.7.0.0.-D.09.21.-265886/1-2019 од 23.08.2019.год. 
- Технички услови издати од А.Д. „Телеком Србија“,  ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ , Сектор за
фиксну приступну мрежу,  Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац ,Одељење
за  планирање  и  изградњу  мреже  Ужице,  Пријепоље  број: 379551/3-2019  ЕХ  од
26.08.2019.године.
- Сагласност бр.1492 од 22.08.2019.год.  издати од ЈКП „Услуга“ Прибој
-Услови  ЈП  за  уређење  грађевинског  земљишта   и развој  Прибоја  број  663/19  од
21.08.2019.године.
- Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозије 09.25 број 217-3-22/628-2019 од
29.08.2019. године издати од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације Пријепоље,
-  Услови за  безбедно  постављање  у  погледу  мера  заштите  од  пожара  и  експлозије  са
овереним ситуационим планом 09.25 број 217-3-23/638-2019 од 29.08.2019. године издати
од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Пријепоље,
-  Технички услови за прикључак топлане бр. од 29.08.2019.год. Издати од ЈП „Топлана
Прибој“

 На основу увида у идејно решење, услове имаоца јавног овлашћења , ПГР градског
подручја општине Прибој и Урбанистички пројекат утврђено је да  ПОСТОЈЕ локацијски
услови за издавање грађевинске дозволе.                   

Локацијски  услови  важе  две  године  од  дана  издавања  или  до  истека  важења
грађевинске дозволе издате у складу са овим условима, за катастарску парцелу-парцеле за
коју је поднет захтев.

На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу Општине
Прибој у року од три дана од дана пријема ових услова.
          Саставни део ових локацијских услова чине:
-  Услови за пројектовање и прикључење
-  Урбанистички пројекат

                                                                               
         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,          
        Елвис Мујовић, дипл.инж.грађ.


