






































РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за обједињену процедуру
Број предмета: ROP-ARA-11893-LOCAH-6/2021
Заводни број: LU 44-4-21
Датум: 14.01.2022. године
,Аранђеловац, Србија

Општинска управа Општине Аранђеловац – Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове – Одсек за
спровођење обједињене процедуре, поступајући по захтеву пуномоћника „СПРЕГ“ д.о.о. (МБ: 20197366, ПИБ: 104607601) из Аранђеловца, ул. Краља Петра
Првог бр. 15, у име подносиоца «БАЊА КОМЕРЦ БЕКАМЕНТ» д.о.о. (МБ: 06056091, ПИБ: 100997773) из Бање, општина Аранђеловац, поднетом ради
издавања локацијских услова за изградњу пословног објекта бр.1 – хала за производњу екструдираног полистирена (стиродура),
електроенергетског објекта бр.2 – типска АБ трафостаница ЕББ-Д1 10(20)/0,4 kV, 2x1000 kVA, гасног објекта бр. Р1 – надземни хоризонтални
резервоар за складиштење гаса (изобутан R600a, V=60 m3) и објекта Р2 – надземни вертикални резервоар за складиштење гаса (СО2, V=22 m3) на
к.п. бр. 1843/8 К.О. Бања, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), члана 9. Уредбе о локацијским
условима („Службени гласник РС“ бр. 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр.
113/15, 96/2016 и 120/17), a у складу са Просторним планом општине Аранђеловац („Сл. гласник Општине Аранђеловац“, бр. 32/11) и Планом детаљне
регулације за потес Свинчине у Бањи код Аранђеловца („Сл. Гласник општине Аранђеловац“, бр. 76/16), дана 14.01.2021. године издаје следеће

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу пословног објекта бр.1 – хала за производњу екструдираног полистирена (стиродура), електроенергетског објекта бр.2 – типска АБ
трафостаница ЕББ-Д1 10(20)/0,4 kV, 2x1000 kVA, гасног објекта бр. Р1 – надземни хоризонтални резервоар за складиштење гаса (изобутан R600a,

V=60 m3) и објекта Р2 – надземни вертикални резервоар за складиштење гаса (СО2, V=22 m3) на к.п. бр. 1843/8 К.О. Бања

I  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

1. ПОДАЦИ О ПАРЦЕЛАМА (према званичним подацима РГЗ-а):

К.п. бр. 1843/8 К.О. Бања, П= 5 37 55 m2

Постојећи објекти:

1. Објекат осталих индустријских делатности, П= 2 m2, објекат има одобрење за употребу;
2. Помоћна зграда, П= 22 m2, објекат има одобрење за употребу;
3. Објекат осталих индустријских делатности, П= 54 73 m2, објекат има одобрење за употребу;
4. Силос, П= 12 m2, објекат има одобрење за употребу;
5. Силос, П= 28 m2, објекат има одобрење за употребу;
6. Силос, П= 28 m2, објекат има одобрење за употребу;
7. Силос, П= 28 m2, објекат има одобрење за употребу;
8. Објекат осталих индустријских делатности, П=24 61 m2, објекат има одобрење за употребу;

2. ПОДАЦИ О КЛАСИ И НАМЕНИ ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ ГРАДИ:

Тип објекта: слободностојећи објекат

Намена објекта:

Објекат бр. 1 - хала за производњу екструдираног полистирена (стиродура);

Објекат бр. 2 - типска АБ трафостаница ЕББ-Д1 10(20)/0,4 kV, 2x1000 kVA;

Објекта бр. Р1 – надземни хоризонтални резервоар за складиштење гаса (изобутан R600a, V=60 m3);

Објекат Р2 – надземни вертикални резервоар за складиштење гаса (СО2, V=22 m3).

Класификациони број: 125103 – Индустријске зграде (наткривене зграде које се употребљавају за   индустријску производњу – осим радионица) преко 400 m2 ,

                                                          категорија В

                                         221420 – Трафостанице и подстанице, категотрија Г

                                        125212 – Резервоари и силоси, резервоари за нафту и гас, категорија Г

Категорија: В, Г

Планирана спратност објекта је:

Објекат бр. 1 - П+0 - хала за производњу екструдираног полистирена (стиродура);
Објекат бр. 2 - П+0 - типска АБ трафостаница ЕББ-Д1 10(20)/0,4 kV, 2x1000 kVA;
Објекта бр. Р1 - П+0 - надземни хоризонтални резервоар за складиштење гаса (изобутан R600a, V=60 m3);
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