РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске,
комуналнo-стамбене и инспекцијске послове
Број предмета: ROP-CTR-10294-LOC-1//2017
Заводни број: 353-2017-05
15.05.2017. год.
Црна Трава
Општинска управа општине Црна Трава, Одељење за урбанизам, грађевинске,
комунално-стамбене и инспекцијске послове, решавајући по по захтеву инвеститора
ЈВП „ Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ Ниш, ул. Трг Краља Александра Ујединитеља, бр.2,
за издавање локацијских услова за изградњу бујичне преграде у корито реке
Тегошнице, на к.п. бр. 11, к.о. Криви Дел, општина Црна Трава, а на основу члана 53а,
54, 55, 56.и 57. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС,, број 72/09,81/09исправка 64/10-УС, 24/2011, 121/12, 132/14 и 145/14), Правилника о класификацији
објеката („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015), Уредбе о локацијским условима („Службени
гласник РС“, бр. 35/15), Уредбе о изменама и допунама Уредбе о локацијским условима
(„Службени гласник РС“ 114/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ( „Службени гласник РС“, број 113/2015) , Уредбе о
локацијским условима, Измене и допуне просторног плана општине Црна Трава, 20092024, бр. 06-96/2015-01, од 30.03.2015.(,,Службени гласник града Лесковца“ бр. 6, од
06.04.2015.) и члана 192. Закона о општем управном поступку ( „Службени лист СРЈ“,
бр. 33/97 и 31/01 ) издаје:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
За изградњу дела линијског попречног објекта – бујичне преграде за задржавање
наноса у корито реке Тегошница, на к.п. бр.11, к.о. Криви Дел, општина Црна Трава,
( Претежни – други део објекта, лоциран је на к.п. бр. 5451, 4860 и 4855, све к.о.
Горњи Орах , општина Власотинце.) Објекат је категорије Г, класификације 215201,
површине земљишта под објектом на делу к.п. бр. 11, к.о. Криви Дел, општина Црна
Трава, 82м2, ( укупна површина земљишта под објектом 656м2, заједно са делом
објекта на територији к.о. Горњи Орах, општина Власотинце од 574м2)., од ломљеног
каменог материјала у бетону, висине преграде 2,00м, координате прелива Х=7607142 и
Y=4756892 и координате зуба преграде Х=7607129 и Y=4756895, а у свему према
Идејном решењу радова за заштиту од ерозије и бујица у сливу реке Власине, бр. 05/1451, из Октобра 2016. године, које је израдио Институт за водопривреду „Јарослав
Черни“, АД, Завод за заштиту од бујица и ерозије, ул. Јарослава Черног, бр. 80, 11226
Београд – Пиносава, одговорни пројектант Соња Гаврић, дипл.инж.грађ. са лиценцом
ИКС, бр.375 1867 10.
Подаци о локацији и објекту:
Објекат бујичне преграде за задржавање наноса, планиран је да се гради у
кориту реке Тегошнице, у насељу Тегошница, и то највећим својим делом на делу к.п.
бр. 5451, делу к.п. бр. 4860 и делу к.п.бр. 4855, све к.о. Горњи Орах, општина
Власотинце, и својим мањим делом на делу к.п. бр. 11, к.о. Криви Дел, општина Црна
Трава, са координатама прелива преграде X=7607142, Y=4756892, и координатама зуба
преграде Х=7607129 и Y=4756895.

Класа и намена објекта:
Намена објекта: Линијски објекат бујичне преграде за задржавање наноса у
корито реке Тегошнице, - бране и сличне конструкције за задржавање воде за било коју
намену.
Класификациони број: 215201,
Категорија објекта: „Г“
Правни основ:
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09,81/09исправка 64/10-УС, 24/2011, 121/12, 132/14и145/14) и одговарајућа подзаконска акта.
Плански основ:
Измене и допуне просторног плана општине Црна Трава, 2009-2024, бр.0696/2015-01, од 30.03.2015.(„Службени гласник града Лесковца“ бр. 6, од 06.04.2015.)
Услови за пројектовање и правила грађења и уређења:
Планским документом у делу Заштита од вода-одбрана од поплава , предвиђена је,
између осталих инфраструктурних хидротехничких објеката и изградња бујичних
преграда и прагова на бујичним речним токовима, у складу са правилима и техничким
стандардима за предметну врсту радова.
У делу предвиђених приоритетних планских решења планског документа такође је
предвиђена изградња бујичних преграда.
Приликом пројектовања објекта бујичне преграде придржавати се свих мера
заштите животне средине и природних добара у складу са важећом законском
регулативом.
С обзиром да је објекат јединствени и простире се највећим делом на подручје
катастарске општине Горњи Орах, општина Власотинце, а својим незнатним
делом на део катастарске општине Криви Дел, општина Црна Трава, приликом
израде пројектне документације се придржавати локацијских услова, број
предмета :ROP-VLS-30149-LOC-1/2016,заводни број: 03-353-132/2016, od 22.11.2016.
године, издатих од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-равне послове, општинске управе општине Власотинце.
Услови за прикључак на комуналну инфраструктуру:
1. Саобраћај: Приступна саобраћајница на к.п. бр. 4855, к.о. Горњи Орах,
општински пут Тегошница-Добровиш, на територији општине Власотинце.
2. Кишна канализација: Површинско одводњавање атмосферске воде са
суседних парцела са обе стране реке по нивелацији терена извести у корито реке
Тегошнице.
3. Прикључење на друге објекте комуналне инфраструктуре није предвиђено.
Посебни услови грађења
Приликом пројектовања објекта бујичне преграде на реци Тегошници, поред
испуњавања осталих услова, поступити по Решењу о условима заштите природе, бр. 03
Број: 020-1083/2, од 08.05.2017. издатог од стране Завода за заштиту природе Србјје,
достављено кроз ЦЕОП.
Остали услови:
Објекат мора бити пројектован у свему према Идејном решењу, бр.05/1-451, из
октобра 2016, израђен од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“ АД,
завод за заштиту бујица и ерозије, ул. Јарослава Черног, бр. 80, 11226 Београд
Пиносава, одговорни пројектант Соња Гаврић, дипл.инж.грађ. са лиценцом бр. ИКС
375186710.

Подаци о постојећим објектима:
Нема постојећих објеката.
Напомена:
На основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи објекта, већ
се на основу истих може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу у свему
и поднети захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи у складу са чланом 135.
Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11,
121/12, 132/14 и 154/14 ).
Ови локацијски услови важе 12 ( дванајест) месеци од дана издавања, т.ј. до
истека Решења о грађевинској дозволи.
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.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове се може
поднети приговор надлежном општинском већу, општине Црна Трава, у року од три
дана од дана достављања локацијских услова.
Приговор се доставља кроз ЦИС, таксиран са 150,00РСД.
Обрадио,
Зоран Милчић, дипл.инж.грађ.

Руководилац одељења,
Милча Савић, дипл.грађ.инж.
Digitally signed by МИЛЧА САВИЋ

МИЛЧА САВИЋ 1002955741818
DN: c=RS, cn=МИЛЧА САВИЋ
1002955741818 1002955741818
Date: 2017.05.17 13:42:33 +02'00'

