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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-16216-LOC-1/2016 

Заводни број: 350-240/16-07 
Датум: 14. 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 РАДОСАВЉЕВИЋ Дејана и РАШИЋ Горана, Ваљево, 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), члана 7. став 2. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015, 
114/2015) и члана 10. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015), издаје 
 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

којима се констатује да НИЈЕ могуће дозволити градњу у складу са поднетим захтевом 
 

(предмет захтева: изградња пословног објекта-складиште готових металних производа, на парцели 
бр. 1896/7 КО Попучке) 

 

 
– број катастарске парцеле: 1896/7 КО Попучке 
 
– површина катастарске парцеле: 0.25.00 ха 
 
– класа и намена објекта:  
 
На основу Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) 
 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ-СКЛАДИШТЕ ГОТОВИХ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА 
 
- класификациони број 125221 
- затворена складишта, специјализована складишта затворена с најмање три стране зидовима или 
преградама, до 1500 м2 и П+1 
- категорија Б 
- учешће у укупној површини објекта 100% 
 
– правила уређења и грађења: 
 
плански основ за утврђивање правила грађења и уређења 

 На основу Плана генералне регулације за село Попучке („Сл. гласник општине Ваљево“, бр. 9/07),  
             предметна парцела се налази у зони: југоисточни део парцеле се налази у зони 2.1-индустрија у 
зони 2; северозападни део парцеле се налази у зони ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ-планиране 
сабирне саобраћајнице 

 
врста грађевинског земљишта: градско грађевинско земљиште 
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ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА и ГРАЂЕЊА  
Правила грађења и уређења су утврђена на основу ПГР за село Попучке, („Сл. гласник општине Ваљево“, 
бр. 9/07) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 
22/2015). 
 
Предложено ИДР (идејно решење) за изградњу пословног објекта-складиште готових металних 
производа, на парцели бр. 1896/7 КО Попучке, село Попучке, Ваљево, урађено од стране Предузећа за 
пројектовање, инжењеринг и услуге „ТЕХНОПЛАН 014”, Шеста личка бр. 40/а, Ваљево, одговорни 
пројектант – Момир Ранковић, дипл. грађ. инж., бр. лиценце 310 5650 03, није у складу са правилима 
грађења која су утврђена планом генералне регулације за село Попучке, („Сл. глaсник општине Ваљево“, 
бр. 9/07).  
 

Неусклађеност ИДР-а за изградњу пословног објекта-складиште готових металних 
производа, на парцели бр. 1896/7 КО Попучке, село Попучке, Ваљево, са правилима грађења садржаним 
у важећем планском документу, ПГР за село Попучке, („Сл. гласник општине Ваљево“, бр. 9/07) односи се 
на следећа правила и ограничења: 

 
Регулациона и грађевинска линија 
 
Растојање регулационе од грађевинске линије за производни објекат износи 8 м. Локација објекта 
утврђује се тако да морају бити задовољени услови противпожарне заштите и да објекат својим 
капацитетом и положајем и емисијом штетних састојака не угрожава водотокове, шумске и 
пољопривредне површине и ваздух. 
 
У приложеном ИДР растојање ГЛ од планиране РЛ износи мање од 8 м.  
 
Граница јавног грађевинског земљишта 
 
Северозападни део парцеле се налази у зони ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ-планиране сабирне 
саобраћајнице. Према издатој информацији о локацији бр. 350-156/16-07 од 31. 5. 2016. године, која 
садржи податке о могућности грађења на предметној парцели и податке потребне за израду пројекта 
парцелације-препарцелације, потребно је одвојити парцелу за планирану јавну саобраћајницу до 
издавања грађевинске дозволе за планирану изградњу. 
 
Паркирање и гаражирање возила 
 
Паркирање и гаражирање возила обезбеђује се на грађевинској парцели изван површине јавног 
пута. За путничка возила обезбеђује се 1 паркинг место на четворо запослених, а за теретна возила 
број паркинг места се утврђује у зависности од врсте производне делатности. 
 
У приложеном ИДР на ситуацији је приказан паркинг простор у делу парцеле који је планиран за 
јавну саобраћајницу, што није дозвољено.  
 
Предметна парцела бр. 1896/7 КО Попучке у евиденцији РГЗ СКН Ваљево се води као 
пољопривредно земљиште. Потребно је променити намену парцеле у грађевинско земљиште, у 
складу са ПГР за село Попучке („Сл. гласник општине Ваљево“, бр. 9/07), до издавања грађевинске 
дозволе за планирану изградњу. 
 
На североисточној страни, на суседној парцели налази се постојећи породични стамбени објекат. 
Планирани пословни објекат-складиште готових металних производа, потребно је лоцирати у 
складу са правилима растојања из ПГР за село Попучке („Сл. гласник општине Ваљево“, бр. 9/07), у 
смислу довољне удаљености од границе парцеле и формирања заштитног зеленила према 
постојећем породичном стамбеном објекту, тако да његово коришћење не буде угрожено. 
 

Имајући у виду све наведено, приложено идејно решење као и правила грађења садржана у 
важећем планском документу - ПГР за село Попучке, („Сл. гласник општине Ваљево“, бр. 9/07), закључак је 
да НИЈЕ могуће дозволити градњу у складу са поднетим захтевом. 
 
Графички прилози 
1 – Намена површина са границом урбанистичких зона - ПГР за село Попучке 
2 – План изградње и регулације - ПГР за село Попучке 
3 – План саобраћаја и водотокова - ПГР за село Попучке 
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Ови локацијски услови којима се констатује да НИЈЕ могуће дозволити градњу у складу са 
поднетим захтевом НИСУ основ за израду пројекта за грађевинску дозволу и прибављање 
грађевинске дозволе.  

На издате локацијске услове којима се констатује да није могуће дозволити градњу у складу 
са поднетим захтевом, 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. 

 
 
 

 



 4 

 
 

 



 5 

 
 



 6 

 
 

 

 

 


