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Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине  Владичин Хан, решавајући по
захтеву Часлава Динића, џџџџџџџџ, џџџџџџџџџџџџ, који је поднео пуномоћник Ђани Величковић из џџџџџџџџџџ, а на основу члана 53а. 54.
55. 56. и 57. Закона о планирању и изградњи РС, (»Сл. гласник РС», број 72/09, 81/09-исправка и 64/10-УС, 24/2011, 121/2012-УС, 42/13-УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о класификацији објеката („Сл. Гласник РС“, број 22/2015),
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о локацијским
условима („Сл. Гласник РС“, број 115/2020) и Просторног плана Општине Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања“, број 25/2021)-Уређајна
основа за Прекодолце, издаје

 

ЛОКАЦИЈСКE  УСЛОВЕ

за изградњу хотелског објекта спратности По+П+1, категорије В, класификациони број 121112, БРГП надземно 1185,15 м2, БРГП
укупно изграђено 2069,38 м2, на кп.бр. 1684/1 (2083м2) КО Прекодолце. На парцели постоје три објекта који се уклањају.

 

Правила грађења се утврђују на основу Просторног плана општине Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања“, број 25/2021).

 

Предметна локација је у директној вези са општинским некатегорисаним путем на кп.бр. 3260/3 КО Владичин Хан и на тај начин ће испунити
услов за грађевинску парцелу а према дефинисаним условима управљача.

 

Правила уређења и грађења која важе за кп. бр. 1684/1 КО Прекодолце су:

 

Пословни и комерцијални објекти у насељима

За објекте овог типа (који су изван обухвата усвојених урбанистичких планова) порепоручује се израда урбанистичког пројекта у складу са
мишљењем Комисије за планове. Појединачни услови који се односе на поједине објекте и целине даваће се у склопу локацијских услова.

 

За пословне објекте, објекте трговине, занатства, угоститељства и других делатности, еколошки и функционално прихватљивих према свим
важећим прописима који регулишу заштиту околине од загађења, осим општих правила градње, важе следећа правила за минималну величину
грађевинске парцеле и урбанистички показатељи:

 

− Минимална површина грађевинске парцеле – 400 m²

− Минимална ширина фронта грађевинске парцеле –15 m.

 

У већим објектима које се користе за сервисне зоне и паркинг; централни објекат са спортским, комерцијалним, забавним и рекреативним
садржајима - максимална спратност је према висини спортске хале, до П+3.

Локацијским условима се утврђују правила за објекте и делове објеката нестамбене намене по стамбеним зонама из ових правила, и то за
пословне, комерцијалне, услужне, занатске, производне, комуналне објекте, као и друге објекте или делове објеката по врсти и намени, а који
нису у супротности са карактером претежне намене и чијом изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни
оријентациони параметри конкретног типа изграђености.

 

Објекти туристичке и спортско-рекреативне намене - Објекти у функцији туризма

По правилу се разрада већих комплекса овог типа ради кроз урбанистички пројекат. Појединачни услови који се односе на поједине објекте и
целине даваће се у склопу локацијских услова.



Врста и намена објеката који се могу градити: Објекти туристичке супраструктуре, различитог типа и садржаја. Ови објекти се могу
реализовати као самостални објекти на парцели (основна намена) или мешовито са наменом становања (у стамбеном делу дворишта, у оквиру
стамбених или пратећих објеката на парцели, као ревитализовани постојећи објекти или новоизграђени објекти у функцији туризма), према
правилима за површине и објекте туристичке супраструктуре, односно за зоне становања. Најчешће су то угоститељски објекти за смештај (са
или без исхране) и исхрану. Планиране врсте туристичког смештаја обухватају: сеоскo туристичкo домаћинствo и домаћу радиност (соба/стан
за издавање – „гостинска смештајна јединица”, „гостинска кућа”, туристички апартман, етно објекат – „еколоџ” и сл.), пансион, мотел, хотел,
апартмански блок, етно-насеље, планинарски и ловачки дом, шумарске, ловачке и планинарске куће, одмаралиште и сличне објекте.

 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена: све делатности које угрожавају основну намену и животну средину негативним
утицајима (бука, вибрације, гасови, мириси, отпадне воде и друга штетна дејства).

 

Изградња туристичких центара вршиће се по принципу концентрисаних грађевинских површина, на слободном земљишту које није под
шумом, углавном на падовима већим од 10%, како би се сачувале равне пашњачке површине за рекреативне активности, сточарство и
изградњу саобраћајне и друге инфраструктурне мреже.

Архитектуром објеката треба тежити ка стварању јединственог архитектонског и ликовног израза, препознатљивог кроз форме које проистичу
из архитектонског наслеђа подручја, уз примену природних и традиционалних материјала.

Тип изградње треба да буде „павиљонски” са разбијањем маса, у вертикалном и у хоризонталном габариту, са максималним увођењем зелених
површина у изграђене комплексе.

 

Објекти за смештајне капацитете треба да се граде у складу са архитектуром поднебља – моравски стил, инспирисаном традиционалним
градитељством подручја, са природним материјалима и у волуменима који су примерени структури амбијента – морфологији, биљном
покривачу и др.

 

Грађевинске парцеле са туристичким објектима морају да имају приступ са јавног пута.

Ширина фронта парцеле треба да је већа од 15 м.

 

Компатибилни садржаји и врсте објеката: становање, компатибилне јавне и услужне намене (објекти у функцији заштићених подручја, јавне
службе и сервиси од интереса за туризам) и други комплементарни садржаји туристичке супраструктуре (изложбени простори, простори за
информисање, предах, снабдевање, рекреацију, едукацију и забаву туриста).  

 

Спратност хотела 1,2 и 3* је до П+4+Пк

Индекс изграђености 2,0

Индекс заузетости од 50%

 

Приликом извођења радова придржавати се важних техничких и  прописа за ову врсту радова.

 

Делови примарне путне мреже, који пролазе кроз насеље, а истовремено су и улице у насељу, могу се на захтев надлежног органа општине,
разрадом кроз одговарајућу урбанистичку и техничку документацију, изградити као улица са елементима који одговарају потребама насеља
(ширим коловозом, тротоарима и сл.) као и са путним објектима који одговарају потребама насеља.

Парцеле које излазе на државне путеве не могу, свака за себе појединачно, да имају директан излаз на пут већ се приступ таквих парцела мора
остварити преко сервисне саобраћајнице, уз прибављење сагласности управљача пута. У изузетним случајевима, на државним путевима са
мањим саобраћајним оптерећењем, могуће је задржавање директног приступа уз максимално редуковање броја истих.

Непосредни појас заштите – простор заштитног појаса од ивице земљишног појаса пута ширине 40 m за аутопут, 20 m за државни пут I реда,
10 m за државни пут II реда, 5 m за јавни општински и некатегорисан пут, узети у обзир близину државног пута првог реда.

У складу са чланом 33. Закона о путевима („Сл. Гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018 – др.закон) у заштитном појасу поред јавног пута ван
насеља забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и грађење и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим
изградње саобраћајних површина пратећих, функционалних садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе
потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу.

У заштитном појасу поред јавног пута може да се гради, односно поставља линијски инфраструктурни објекат: железничка инфраструктура,
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и
канализациона инфраструктура и слично, уз претходно добијену сагласност управљача јавног пута.

 

Паркирање путничких возила и аутобуса, на осталим површинама, обавезно је решавати уз објекте на припадајућим парцелама, према



захтевима који проистичу из намене објеката, а у складу са важећим стандардима и нормативима. За туристичке капацитете у приватним
објектима (тип сеоског туризма) захтеве за паркирањем је обавезно решaвати на припадајућој парцели.

 

Врста и намена објеката који се могу градити: на једној грађевинској парцели осим стамбених објеката могу се градити помоћни (гараже,
оставе, летње кујне) економски, пољопривредни и мањи пословни објекти (ковачнице, столарске радње, и др.) који са стамбеним чине
целину домаћинства.

 

Компатибилни садржаји и врсте објеката: трговина, услуге и сервиси, услужно и производно занатство, угоститељство, туристичке услуге у
сеоском домаћинству, као и мањи производни и пословни објекти из домена прераде пољопривредних и шумских производа, одрживог
коришћења природних ресурса и сл, под условом да немају негативног утицаја на животну средину. Ови садржаји могу бити у оквиру
основног (стамбеног) објекта (најчешће у приземљу) или у оквиру помоћног или пратећег објекта на парцели.

 

Услови на локацију од стране Јавних предузећа:

ЈП „Водовод“, Владичин Хан, Услови за пројектовање и прикључење број 16/22-127 од 19.01.2022. године,
ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Услови за пројектовање бр. 67 од 19.01.2022.године,
Телеком Србија-Дирекција за технику-Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, Технички услови за пројектовање и извођење
радова број Д211-6463/3-2022 од  11.01.2022.године,
Електродистрибуција, Огранак Врање – Услови за пројектовање и прикључење број 8Т.1.1.0-Д-07.06-5650-22 од 21.01.2022. године (са
Уговором),
МУП РС – Сектор за ванредне ситуације Врање – Услови у погледу мера заштите од пожара бр. 217-344/22-1 од 18.01.2022.године,
Министарство заштите животне средине РС – Ова врста објекта се не налази на Листи 1 -  пројекти за које се обавезно израђује процена
утицаја и на Листи 2 – пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину, те не подлеже процедури процене
утицаја,

 

Сви напред побројани услови саставни су део локацијских услова и морају бити испоштовани по сваком наводу приликом пројектовања и
извођења радова. За све настале штете због непоштовања неког од издатих услова од стране јавних предузећа, трошкове сноси инвеститор.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Инвеститор је дужан да приликом извођења радова не оштети суседне објекте, а ако дође до оштећења да евентуалну штету надокнади.

Катастарска парцела која је предмет изградње мора задовољити услов за грађевинску працелу у смислу површине и
директног/посредног приступа на јавну саобраћајницу.

Инвеститор је у обавези да изради техничку документацију-пројекат за грађевинску дозволу у складу са Законом о планирању и изградњи РС
(»Сл. гласник РС», број 72/09, 81/09-исправка и 64/10-УС, 24/2011, 121/2012-УС, 42/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019,
9/2020 и 52/2021) и Правилником којим се уређује садржина техничке документације (»Сл. гласник РС», број 73/2019).

Пре издавања грађевинске дозволе неопходно је доставити доказе о регулисању правно-имовинских односа и извршити пренамену земљишта
у грађевинско уколико то није већ учињено или надлежно Министарство не каже другачије.

 

Инвеститор је у обавези да прибави техничку документацију и да се посебним електронским захтевом кроз електронску обједињену процедуру
обрати овом одељењу у циљу издавања грађевинске дозволе у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи РС (»Сл. гласник РС»,
број 72/09, 81/09-исправка и 64/10-УС, 24/2011, 121/2012-УС, 42/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021).

 

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

 

Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на
инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

 

Уз захтев за издавање локацијских услова је приложено идејно решење планираних радова, израђено од стране „АРХИТЕКТ“ доо, џџџџџџ, ул.
џџџџџџџџџџџ под бр. 10/2021 од децембра, 2021.године (главна свеска + пројекат архитектуре+пројекат рушења).

 

У оквиру електронске обједињене процедуре надлежни орган је по службеној дужности прибавио копију плана бр. 952-04-074-27799/2021 од
31.12.2021.године издату од стране Службе за катастар непокретности Владичин Хан, Уверење са подацима катастра водова бр. 952-04-308-
2103/2021 од 30.12.2021.године издато од стране Службе за катастар непокретности Врање, као и услове за пројектовање и прикључење од
стране имаоца јавних овлашћења који су саставни део ових локацијских услова.



Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, је ценило
приложене доказе, па је на основу члана 53а. 54. 55. 56. и 57. Закона о планирању и изградњи РС (»Сл. гласник РС», број 72/09, 81/09-
исправка и 64/10-УС, 24/2011, 121/2012-УС, 42/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о
класификацији објеката („Сл. Гласник РС“, број 22/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. Гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник РС“, број 115/2020) и Просторног плана општине Владичин
Хан („Сл. гласник Града Врања“, број 25/2021) одлучено као у диспозитиву локацијских услова.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове се може поднети приговор надлежном општинском већу, у року од три
дана од дана достављања локацијских услова.

 

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК                                                                                    РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА

    Милош Јовановић, д.и.а.                                                                                               Љиљана Мујагић, дипл. пр. планер


