Република Србија
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Одељење за урбанизам, привреду
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Број предмета:ROP-BCR-7378-LOCА-5/2016
Интерни број: 353-134/2016-05
Дана: 29.12. 2016. године
Бела Црква, Милетићева бр. 2
Тел. 851-224, лок.113
Општинска управа општине Бела Црква, oдељење за урбанизам, привреду и инспекцијске
послове, поступајући по захтеву за измену локацијских услова, правног лица
“FLAМMAT“ DOO из Београда, ул. Карађорђева бр.36, у својству носиоца
инвестиције, поднетог преко пуномоћника Милорада Ћирића из Вршца, за доградњу
помоћних објекта за проширење капацитета сировина- танкване са два резервоара са
пратећим инсталацијама у погону за производњу керозинских коцки у Белој Цркви ,
комплекс Индустријски парк , Језерска бб, бр. ROP-BCR-7378-LOC-5/2016, на основу
надлежности из члана 53а, став 5, Закона о планирању и изградњи (“Сл гласник
РС”,бр.72/09,бр.81/09 , бр.64/ 2010 ,бр.24/ 2011, бр.121/ 2012, бр.42/2013, бр.50/ 2013,бр.
98/2013, бр.132/14 и 145/14), и чл.16. Одлуке о општиској управи („Сл.лист Општине Бела
Црква“ бр.10/2008), а поступајући по члану 57. Закона о планирању и изградњи (“Сл
гласник РС”,бр.72/09,бр.81/09 , бр.64/ 2010 ,бр.24/ 2011, бр.121/ 2012, бр.42/2013, бр.50/
2013,бр. 98/2013, бр.132/14 и 145/14), члану 15. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (Сл.гласник РС бр.113/2015, и 96/2016), и
Уредби о локацијским условима (“Сл гласник РС”, бр. 35/2015 и бр.114/2015), издаје:

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
Дозвољава се измена Локацијских услова број: ROP-BCR-7378-LOC-2/2016, интерни
бр.353-38/2016-05, од 09.05. 2016. године , за доградњу помоћних објеката за проширење
капацитета сировина – два резервоара са пратећим инсталацијама и танквана, на
парцелама кат. бр. 2894/4, 2894/6, 2894/7, 2894/8, 2894/9, 2894710, 2894/11, 2894/12,
2894/13, К.О. Бела Црква у комплексу Индустријски парк, у Белој Цркви, Језерска бб, у
делу под тачком 9. Посебни услови, 9.1. Услови заштите од пожара: , који се односи
на добијене Техничке Услове за заштиту од пожара , 09/23, број: 217-13458/16-1, од
27.12.2016. године, издате од Министарства унутрашњих послова РС, Сектор за
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, путем обједињене
процедуре.
Технички Услови бр. 217-13458/16-1, од 27.12.2016. године, се односе на добијање
сагласности на локацију ( одобрење локације) за доградњу помоћних објеката за
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проширење капацитета сировина: танкване и два резервоара за запаљиве течности ,
( резервоар за керозин запремине од 40 м3, и резервоар за Cobersol Е 60, запремине
16 м3 ), сходно чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима
(„Сл. гласник РС“ бр.54/2015).
-Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник
РС“бр. 111/09, и бр.20/2015).
-Објекти морају бити пројектовани и изведени у складу са Законом о запаљивим и
горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“ бр.54/2015).
Остали услови дати у Локацијским условима број ROP-BCR-7378-LOC-2/2016 , интерни
број: 353-38/2016--05 од 09.05.2016. године се не мењају.
Саставни део ове Измене Локацијских услова је Идејно решење број ИДР 32.2/2016, од
априла 2016.год, које је израдио пројектни биро „МОНТ МЕТАЛ СН“д.о.о.,ул.Жарка
Зрењанина 9а, из Вршца, одговорни пројектант је Милорад Ћирић, дипл.инж.арх., број
лиценце 300 1922 03.
Машинско – технолошки пројекат је израдио „ Институт за безбедност и сигурност на
раду“, из Новог Сада, одговорни пројектант је Цвијо Шмања , дипл.инж.маш., бр.
лиценце 333 3414 03.
Овај акт има рок важења као и основни Локацијски услови број ROP-BCR-7378-LOC2/2016.
Упутство о правном средству: На издату Измену Локацијских услова може се поднети
приговор Општинском већу Општине Бела Црква, у року од три дана од дана достављања
Измене локацијских услова, преко Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске
послове.
Стручна и техничка обрада

Taтјана Брадваровић дипл.инж.арх.

Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви

Начелник Општинске управе
Томислав Дмитровић дипл.правник
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