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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Град Ваљево 
Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине 
Одсек за урбанизам и саобраћај 

 
ЦЕОП - АПР број предмета: ROP-VAL-13795-LOC-1/2016 

Заводни број: 350-201/16-07 
Датум: 12. 7. 2016. године 

   

 
Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове града Ваљева, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и саобраћај, 
поступајући по захтеву ЈАНКОВИЋ Милице, Ваљево, Вука Караџића 15, за издавање локацијских услова, 
на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – УС, 50/2013 – УС, 54/2013 – УС, 98/2013 – УС, 132/2014, 
145/2014), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015) и Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015), издаје 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за реконструкцију постојећег породичног стамбеног објекта бр. 1 и промену намене у стамбено-
пословни објекат у циљу формирања две пословне јединице у приземљу и задржавања једне 
стамбене јединице у поткровљу постојећег објекта, на парцели бр. 6457 КО Ваљево, Вука Караџића 
бр. 15, Ваљево 
  
1 – број катастарске парцеле: 6457 КО Ваљево 
 
2 – површина катастарске парцеле: 0.03.03 ха 
 
3 – класа и намена објекта:  
На основу Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) 
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – једна стамбена јединица и две пословне јединице 
доминантна категорија објекта – категорија Б 
Стамбени део објекта - једна стамбена јединица у поткровљу постојећег објекта 
- класификациони број 111011 
- стамбене зграде са једним станом, издвојене куће за становање, до 400 м2 или П+1+Пк (Пс) 
- категорија А 
- учешће у укупној површини објекта 56% 
Пословни део објекта - две пословне јединице у приземљу постојећег објекта 
- класификациони број 123001 
- зграде за трговину на велико и мало, до 400 м2 и П+1 
- категорија Б 
- учешће у укупној површини објекта 44% 
 
4 – бруто површина објекта за који се издају услови: 
- изграђена површина под објектом у основи (хоризонтална пројекција) – 154 м2  
- бруто површина приземља објекта – 154 м2 
- надземна бруто површина објекта – 294 м2 
- укупна бруто површина објекта – 294 м2 

 
5 – правила уређења и грађења: 
плански основ за утврђивање правила грађења и уређења 

 На основу Плана генералне регулације „ЦЕНТАР“ („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 9/2014),  
             предметна парцела се налази у зони: целина А, ужи центар – зона А2 
- предметна локација обухваћена је заштићеном околином КУЋЕ ВАСИЉЕВИЋА која је утврђена за 
споменик културе Одлуком Владе РС бр. 633-1797/99 од 22. 5. 2001. године 
врста грађевинског земљишта: градско грађевинско земљиште 
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ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА и ГРАЂЕЊА  
Правила грађења и уређења су утврђена на основу ПГР „ЦЕНТАР“ („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 9/2014), 
Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС”, бр. 22/2015) и 
услова надлежних органа и ИЈО. 
 
5.1    Тип изградње: објекат у прекинутом низу 
         
5.2     Надземна грађевинска линија: задржава се постојећа грађевинска линија 
 
5.3     Подземна грађевинска линија: / 
  
5.4   Растојање основног габарита објекта од суседних грађевинских парцела: задржава се постојеће 
растојање од суседних парцела 

 
5.5    Међусобна удаљеност објеката: задржава се постојећа удаљеност између суседних објеката 
 
5.6    Спратност објекта: задржава се постојећа спратност објекта - П + Пк (приземље + поткровље)  
 
5.7    Кота приземља објекта: у свему према УСЛОВИМА Завода за заштиту споменика културе Ваљево 
за предузимање мера техничке заштите и других радова на реконструкцији стамбене зграде као и 
промену намене у стамбено-пословни објекат у Улици Вука Караџића на кат. парцели бр. 6457 КО 
Ваљево; приликом реконструкције и адаптације постојећих објеката са пословним садржајем, није 
дозвољено поставити степеништа или рампе која излазе испред регулационе линије 
 
5.8    Висина надзитка стамбене поткровне етаже, врста и нагиб крова, врста кровног покривача, величина и 
положај отвора, очување или остварење визура, елементи аритектуре, светларници: у свему према 
УСЛОВИМА Завода за заштиту споменика културе Ваљево за предузимање мера техничке заштите и 
других радова на реконструкцији стамбене зграде као и промену намене у стамбено-пословни 
објекат у Улици Вука Караџића на кат. парцели бр. 6457 КО Ваљево 
 
5.9     Висина објекта: задржава се постојећа нивелација објекта у свему према УСЛОВИМА Завода за 
заштиту споменика културе Ваљево за предузимање мера техничке заштите и других радова на 
реконструкцији стамбене зграде као и промену намене у стамбено-пословни објекат у Улици Вука 
Караџића на кат. парцели бр. 6457 КО Ваљево 
 
5.10  Испади на делу објекта који је виши од 3м: нису дозвољени испади изван постојећег 
хоризонталног и вертикалног габарита и волумена објекта 
   
5.11  Спољне степенице: није дозвољено постављање спољашњих степеница изван постојећег 
габарита објекта, испред регулационе линије према Улици Вука Караџића, на источној страни 
парцеле 
 
5.12     Изградња других објеката на истој грађевинској парцели: / 
 
5.13  Забране: у свему према УСЛОВИМА Завода за заштиту споменика културе Ваљево за 
предузимање мера техничке заштите и других радова на реконструкцији стамбене зграде као и 
промену намене у стамбено-пословни објекат у Улици Вука Караџића на кат. парцели бр. 6457 КО 
Ваљево 
 
5.14      Индекс заузетости: индекс заузетости предметне парцеле остаје непромењен 
 
5.15   Паркирање и гаражирање возила, приступ и уређење пасажа: користити постојећи приступ 
парцели и објекту 
 
5.16    Објекти у унутрашњости парцеле и блока: / 
 
5.17 Одводњавање површинских вода, озелењавање: површинске воде се одводе са парцеле 
слободним падом од најмање 1.5% према риголама; површинске воде се не могу усмеравати према 
суседним парцелама 
 
5.18     Ограда парцеле: /  
 
5.19     Фазна изградња: / 
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5.20     Прописи за обављање делатности:  
- становање са делатностима; становање високих густина - високе и средње спратности, а само 
изузетно становање ниске спратности и пословање; пословање се мора обављати у затвореним 
посебно опремљеним просторима; 
У оквиру пословања НЕ MОГУ се налазити делатности и услуге:  
-  за које је обавезна израда студије процене утицаја на животну средину,  

- ковачке, поткивачке, котларске, галванизерске, ауто-лимарске, ливачке, пластичарске, прераде 
коже, качарске, каменорезачке, млевење минерала и камена, сакупљање секундарних сировина,  

-  све друге које загађују ваздух, које изазаивају прекомерну буку и вибрације 

У оквиру пословања MОГУ се налазити делатности и услуге:  
-  непоменуте у тачки 1,  

-  аутоперионице само у оквиру гаража за више возила,  
-  све друге које не загађују ваздух, које не изазивају прекомерну буку и вибрације 
 
5.21     Остало: / 
 
5.22 Графички прилози: 

1. Урбанистичка регулација - ПГР „ЦЕНТАР” 
2. Саобраћајно решење, регулација и нивелација - ПГР „ЦЕНТАР” 
3. Синхрон план инфраструктуре - ПГР „ЦЕНТАР” 
4. Заштита културно – историјских споменика - ПГР „ЦЕНТАР” 

 
6 – услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру: 
 
6.1      Саобраћај, колски и пешачки приступи и токови: користити постојећи приступ парцели и објекту 
 
6.2    Водоводне инсталације: према техничким условима ЈКП „Водовод Ваљево“, за пројектовање 
прикључка унутрашњих инсталација на градску водоводну и канализациону мрежу за парцелу бр. 
6457 КО Ваљево по електронској обједињеној процедури, бр. 01-4526/2 од 29. 6. 2016. године 
 
6.3    Фекална канализација: према техничким условима ЈКП „Водовод Ваљево“, за пројектовање 
прикључка унутрашњих инсталација на градску водоводну и канализациону мрежу за парцелу бр. 
6457 КО Ваљево по електронској обједињеној процедури, бр. 01-4526/2 од 29. 6. 2016. године 
 
6.4       Кишна канализација: /  
 
6.5    Електро инсталација: према техничким условима „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ОДС - 
ОГРАНАК ВАЉЕВО, за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије, широка 
потрошња и јавно осветљење – појединачни прикључак, бр. 02/2533/81/2016 од 1. 7. 2016. године;  
НАПОМЕНА – у поменутим условима наведено је да НЕ ПОСТОЈЕ услови за прикључење објекта на 
ДЕЕС и да је пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе неопходно да се инвеститор 
обрати ЕД Ваљево, како би се УГОВОРОМ утврдиле обавезе уговорних страна у вези изградње 
потребне инфраструктуре 
 
6.6    Телеком: према техничким условима Телекома Србије, РЕГИЈА БЕОГРАД, Извршна јединица 
Ваљево бр. 251134/2-2016 од 30. 6. 2016. године 
 
6.7      Топлана:  / 
 
6.8       МУП: / 
 
6.9     Завод за заштиту споменика културе: према УСЛОВИМА Завода за заштиту споменика културе 
Ваљево за предузимање мера техничке заштите и других радова на реконструкцији стамбене зграде 
као и промену намене у стамбено-пословни објекат у Улици Вука Караџића на кат. парцели бр. 6457 
КО Ваљево; предметна кат. парцела обухваћена је заштићеном околином КУЋЕ ВАСИЉЕВИЋА која 
је утврђена за споменик културе Одлуком Владе РС бр. 633-1797/99 од 22. 5. 2001. године 
 
 
УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА  
 
1. Кућа Јовановића, Улица Вука Караџића бр. 40 - ск  

2. Улица Кнеза Mилоша - пкиц  

3. Тешњар - пкиц  

4. Зграда старе железничке станице, Железничка бр. 1 - ск  

5. Вила Туцовића, Поп Лукина бр. 15 - ск  
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6. Кућа у Поп Лукиној улици бр. 13 - ск  

7. Зграда Дринске дивизије, Улица војводе Mишића бр. 55 - ск  

8. Кућа Јанковића, Улица др Пантића бр. 43 - ск  

9. Зграда Окружног суда, угао Карађорђеве и Улице војводе Mишића - ск  

10. Зграда Општинског суда, Карађорђева бр. 30 - ск  

11. Зграда Ваљевске гимназије, Улица Вука Караџића - ск  

12. Зграда Штедионице, Улица војводе Mишића бр. 21 - ск  

13. Зграда у Улици Карађорђевој бр. 39 - ск  

14. Зграда у Улици Карађорђевој бр. 41- ск  

15. Зграда у Улици Карађорђевој бр. 118-120 - ск  

16. Зграда старе болнице у Улици Поп Лукиној бр. 26 - ск  

17. Зграда цркве на углу улица Др Пантића и Војводе Mишића - ск  

18. Зграда Народног музеја, Чика Љубина улица бр. 3 - ск  

19. Зграда Дома културе, Чика Љубина улица, бр. 5 - ск  

20. Зграда Mуселимовог конака, Десанкин трг - ск  

21. Кућа Васиљевића, Вука Караџића бр. 19 - ск  
22. Зграда Дома ЈНА, угао Поп Лукине и Карађорђеве улице - ск  

23. Зграда у Улици војводе Mишића бр. 27 - ск  
 
 
Услови чувања, одржавања и коришћења утврђених непокретних културних добара  
 
1. Правни основ примене одредби Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94) је постојање 
Одлуке односно Решења о утвђивању.  

2. Mере техничке заштите оквирно и у најширем смислу одређене су самом Одлуком односно Решењем о 
утврђивању.  

3. Власници односно корисници Непокретног културног добра (у даљем тексту: НКД) дужни су да пре 
предузимања било које врсте интервенције на објекту (инвестиционо одржавање, реконструкција, 
адаптација, санација и ревитализација) поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе Захтев за 
добијање Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној Урбанистичкој 
служби како би она издала Акт о урбанистичким условима.  

4. Власници односно корисници објекта дужни су да по добијању Решења о предузимању мера техничке 
заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе, израде пројектну и пратећу техничку 
документацију у свему према датим условима, као и да на исту прибаве Решење о сагласности надлежног 
Завода за заштиту споменика кутлуре.  

5. Mере техничке заштите првенствено се издају у циљу враћања објекта у аутентично стање.  

6. На објектима где се по процени стручњака надлежног Завода за заштиту споменика културе могу 
дозволити одступања од аутентичног габарита, као и изворног изгледа мере техничке заштите су таквог 
карактера да имају за циљ да одступања не смеју битно нарушавати аутентични изглед, као и примену 
материјала, а не могу у погледу габарита и регулационе линије бити супростављени општој регулацији 
предвиђеној регулационим плановима Урбанистичке службе.  

7. Утврђена НКД имају заштићену околину дефинисану самом Одлуком.  

- издавање услова за предузимање мера техничке заштите је у функцији самог НКД;  

- објекти не смеју габаритом и изгледом да конкуришу утврћеном НКД;  

- не сме се дозволити градња нових објеката који би заклањали и угрожавали визуру утврћеног НКД;  

8. На објектима у заштићеној околини за издавање услова за предузимање мера техничке заштите и других 
радова није основни критеријум задржавање аутентичности, мада је то и даље битан критеријум, али се 
мере техничке заштите издају кроз сагледавање целокупног простора и свих објеката на њему.  
9. За заштићени простор обавезно је урбанистичко и комунално решење у сарадњи са надлежним Заводом 
за заштиту споменика културе.  

10. Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима надлежне Службе заштите.  

11. У заштићеном простору не дозвољава се постављање надземних и ТТ водова.  

12. Не дозвољава се постављaње монтажних киоска.  

13. Не дозвољава се постављање контејнера, као ни депоновање било каквог отпадног материјала.  

14. Паркирање возила се може вршити уз дозволу и по условима надлежне Службе заштите.  

15. У Просторним целинама постојање и режим саобраћаја се регулишу уз дозволу и по условима надлежне 
Службе заштите.  

16. Рушење објеката у заштићеној околини може се вршити уз дозволу и по условима надлежне Службе 
заштите. 
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Кућа Васиљевића, Вука Караџића бр. 19 – ск 
- део заштићене околине споменика културе и објекат који је предмет реконструкције 

 

 
 
 
 

6.10   Водни услови: /  

 
6.11   Обезбеђење суседних објеката: обавезна је израда елабората обезбеђења суседних објеката који 
ће бити саставни део техничке документације, са регулисаним правним односима, уколико се 
планира интервенција на парцели, огради или објекту суседа; суседне, постојеће објекте, на 
северној страни, обезбедити према важећим техничким прописима и стандардима из ове области, 
тако да се не угрози њихова стабилност и употребљивост 
 
7 – подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења: / 
 
8 – рок важења: 
 
- локацијски услови су основ за израду за израду идејног пројекта (ИДП) и пројекта за извођење 
(ПЗИ) као и за прибављање решења о одобрењу за извођење радова; 
- локацијски услови престају да важе ако инвеститор у року од годину дана од издавања локацијских 
услова не поднесе захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова; 
- локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења о одобрењу за 
извођење радова које је издато у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет 
захтев 
 
9 – други подаци, у складу са посебним законима: 
 
9.1    Водопривреда: / 
 
9.2    Геологија: /  
 
9.3    Заштита животне средине: / 
 
9.4    Противпожарна заштита: / 
 
9.5    Министарство одбране: / 
 
9.6    Санитарна заштита: / 

9.7  Енергетска ефикасност: елаборат енергетске ефикасности (елаборат ЕЕ) који обухвата прорачуне, 
текст и цртеже, ако је потребно, урадити у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда 
(„Сл. гласник РС“, бр. 61/2011); елаборат треба да буде саставни део техничке документације која се 
прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе 
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9.8  Приступачност: приликом процеса пројектовања поштовати Правилник о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) 
 
9.9   Техничка документација: на основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
81/2009 – исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – УС, 50/2013 – УС, 54/2013 – УС, 98/2013 – 
УС, 132/2014, 145/2014) – уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова подноси се 
идејни пројекат, израђен у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и правилником 
којим се уређује садржина техничке документације – Правилник о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. 
гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015) 
 
9.10  Обавезне сагласности на пројектну документацију: потребно је прибавити сагласност на 
одговарајућу пројектну документацију од стране Завода за заштиту споменика културе Ваљево 
 
9.11   Обавезе одговорног пројектанта: одговорни пројектант је дужан да уради идејни пројекат и 
пројекат за извођење у складу са правилима грађења, према условима ИЈО и свим осталим 
посебним техничким параметрима који су садржани у локацијским условима; одговорни пројектант 
мора поседовати одговарајућу лиценцу за израду потребне пројектне документације, у складу са 
важећим одлукама и правилницима Инжењерске коморе Србије и другом релевантном законском 
регулативом 
 
9.12   Остало: захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова потребно је поднети 
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ кроз Централни информациони систем, преко интернет портала Агенције за 
привредне регистре Републике Србије 
 

Локацијски услови су основ за израду идејног пројекта (ИДП) и пројекта за извођење (ПЗИ) 
као и за прибављање решења о одобрењу за извођење радова. 

 
Локацијски услови престају да важе ако инвеститор у року од годину дана од издавања локацијских 

услова не поднесе захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова. 
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења о одобрењу за 

извођење радова које је издато у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.  
По издавању локацијских услова, 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.  

 
На издате локацијске услове може се поднети приговор Градском већу Града Ваљева, преко 

овог Одељења, у року од три дана од дана достављања локацијских услова. 
 
 

Самостални стручни сарадник  
за просторно и урбанистичко планирање 

 
Јован Јовановић д.и.а. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
НАЧЕЛНИК 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине  

 
Јасна Алексић д.и.а. 
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