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Град Ваљево 
Градска управа града Ваљева 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине 

Одсек за урбанизам саобраћај и обједињену процедуру 

 
Број ROP-VAL-26179-LOCН-2/2017 

Интерни број:  350 - 676/17 - 07 
Датум: 18. 01. 2018 године. 

 

 

 

Градска управа града Ваљево, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај, заштиту животне 
средине и обједињену процедуру, поступајући по захтеву ГП „Комград“  из Ваљева, Мирка Обрадовића 
бб, за издавање локацијских услова, на основу члана 53а Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 – ус, 24/11, 121/12, 42/13 – ус, 50/13 – ус, 132/2014 и 145/14)  и Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронскимк путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/2016),  
издаје 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

за изградњу производног објекта – фабрике бетона капацитета 50м3(120т)/сат 

 

1) број катастарске парцеле:   1071/3 КО Лукавац 

2) површина парцеле:    01. 40. 20 ха 

3) категорија и намена објекта: 
                                        Класа: Г;  класификациони број: 230101 – објекат за производњу бетона 

4) бруто површина објекта за који се издају услови:  
                                                                            око 800м2 (надстрешница), око200м2 (постројење) 

5) правила уређења и грађења: 

На основу Плана генералне регулације за село Лукавац (сл. гл. општине бр. 9/07) локација на 
којој је планирана изградња  се налази у зони 2 – производња и производно занатство 

5.1. Тип изградње: слободностојећи објекат 

5.2. Надземна грађевинска линија: према графичком прилогу: 10м од планиране РЛ  

5.3. Подземна грађевинска линија: једнака РЛ, односно граници парцеле 

5.4. Растојање основног габарита објекта од суседних грађевинских парцела: мин 4м 

5.5. Међусобна удаљеност објеката: минимално 1/2 висине вишег објекта 

5.6. Спратност или висина објекта:  
Максимална спратност производног дела објекта је П+0 (приземље са технолошком 
висином) са могућношћу изградње спратне етаже у зависности од технолошког поступка 
аксимална спратност пратећих функција је до П+2 

5.7. Кота приземља објекта: / 

5.8. Висина назитка стамбене поткровне етаже, врста и нагиб крова, врста кровног покривача, 
величина и положај отвора, приступачност:  / 

5.9. Грађевински елементи објекта:  

5.9.1. грађевински елементи на нивоу приземља: не могу прелазити грађевинску 
линију 

5.9.2. испади на објекту преко грађевинске линије:  не могу прелазити грађевинску 
линију 

5.9.3. отворене спољне степенице: ако прелазе висину од 90цм улазе у основни 
габарит објекта и не могу прелазити грађевинску линију 

5.9.4. грађевински елементи испод коте тротоара: / 
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5.10. индекс заузетости:   максимално 40% под производним објектима 
                                              максимално 15% под саобраћајним површинама 
                                             (приступни путеви, паркинзи и манипулативне површине), 
                                                минимално 45% под зеленилом 

5.11. индекс изграђености: максимум 0,6 

5.12. паркирање и гаражирање возила и приступ: користити постојећи приступ са постојеће 
саобраћајнице (планом предвиђена као јавна а тренутно у власништву инвеститора) 
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. 

5.13. Одводњавање површинских вода, озелењавање: Условно зауљене атмосферске воде са 
припадајућих платоа и саобраћајница, као и воде од прања и одржавања тих површина морају 
се прикупити посебним системом канализације и спровести преко таложника за уклањање 
механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата у оближњи 
водоток, реку Рабас;  

Атмосферске воде са условно незагађених, кровних и некомуникационих површина 
прикупити системом ригола и евакуисати, без претходног третмана, у околне зелене 
површине, с тим да се не угрозе суседне парцеле, или у реку Рабас; 

5.14. Изградња других објеката на истој грађевинској парцели: У оквиру грађевинске парцеле 
намењене производним делатностима, а у оквиру дозвољеног процента изграђености могу 
се изграђивати и објекти пратећег садржаја који су у функцији производног процеса и 
неопходних пратећих делатности уз тај процес. 

5.15. Ограда парцеле: - ограда се поставља на регулациону линију тако да ограда, стубови 
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује; 

Зелене - живе ограде на делу суседних грађевинских парцела саде се у осовини границе 
грађевинске парцеле, а зидане и транспарентне ограде постављају се према катастарском 
операту тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде; 

Ограда се поставља на подзид а висина ограде може бити највише    2,20 м; 

Капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије; 

5.16. Објекти које је потребно  обезбедити: / 

5.17. Изградња по фазама:  / 

5.18. Графички прилози из планског документа: 

                План намене површина са границом урбанистичких зона 
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            План изградње и регулације 

 

 

                     План Система инфраструктуре – Водоснабдевање и одвођење отпадних вода 
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6) услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру: саставни 
део локацијских услова је препис услова за пројектовање и прикључење, који су прибавњени од имаоца 
јавних овлашћења, и то: 

6.1. Услови за пројектовање прикључка унутрашњих инсталација водовода на градску водоводну 
мрежу, ЈКП „Водовод Ваљево“ број 01-0295/2 од  16. 01. 2018. године  

6.2. Услови за пројектовање прикључка унутрашњих инсталација канализације на градску 
канализациону мрежу, према истим условима на предметном подручју НЕ ПОСТОЈИ јавна 
канализациона мрежа 

6.3. Услови за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (потрошња на 
средњем или високом напону), Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" 
д.о.о. Београд, Електродистрибуција ЕД ВАЉЕВО – погон, Број: 02/1320/70/2017 од 
08.05.2017.  године НЕ ПОСТОЈЕ технички услови за прикључење објекта на ДЕЕС. 
Да би се остварили услови за прикључење потребно је изградити све објекте који су наведени 
у техничким условима. 

6.6. Телеком:    / 

6.7. Топлана:   / 

6.8. МУП:     / 

6.9. Остало:   / 

 

7)  подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења: / 

 

8) други подаци, у складу са законом: 

8.1. заштита од пожара:  у складу са чланом 31 Закона о заштити од пожара техничка 
документација у погледу мера заштите од пожара не мора бити саставни део пројекта за 
грађевинску дозволу уколико се основни захтеви заштите од пожара из члана 30 Закона 
могу сагледати кроз техничку документацију за изградњу (пројекат за грађевинску дозволу).  

На техничку документацију за изградњу није потребно прибављање сагласности органа чија 
је надлежност заштита од пожара. 

8.2. економично коришћење енергије и очување топлоте: /  

8.3. геологија:  обавезна израда елабората геомеханичких карактеристика тла 

8.4. приступачност: / 

8.5. заштита животне средине: Делатност која је планирана у овом објекту се налази на  
листи II Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на 
животну средину и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (Сл. Гл. РС бр 114/2008), па је неопходно код надлежног органа покренути поступак 
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину. 

8.6. Водопривреда: Према издатим водним условима број 1-7066/3 од  25. 12. 2017 године 
издатим од Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, Водопривредни центар „Сава-
Дунав“. 
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9) обавезне сагласности на пројектну документацију: 

9.1.  Надлежни орган који издаје привремену грађевинску дозволу, у обавези је да је 
заједно са Идејним пројектом достави Јавном водопривредном предузећу, ради 
утврђивања усклађености техничке документације са издатим водним условима;  

9.2.. По завршетку изградње објеката и техничког прегледа објекта, Инвеститор је у 
обавези да се обрати Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне 
дозволе. 

9.3. није потребно прибављање сагласности подручне јединице органа државне управе у 
чијој је надлежности заштита од пожара 

 

10) Идејно решење:  Идејно решење бр 24/2017 урађено од пројектнсог бироа “Студио ФОРМА”  из 
Ваљева (главни пројектант Ирена Андрић - Ковач, лиценца бр 300 5325-03) и услови прибављени 
од ималаца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.  

Приложено идејно решење ЈЕСТЕ У СКЛАДУ са овим локацијским условима. 

 

11)  Садржај техничке документације:  Пројекат за грађевинску дозволу мора бити у складу са 
Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења техничке контроле према класи намени објекта („Сл. гласник РС“ број 23/15) за категорију 
објеката “Г” 

 

 

 Локацијски услови издају се за потребе израде пројекта за привремену грађевинску дозволу и 
пројекта за грађење.  

 

 

 

 Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе 
издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

 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 подносилац захтева може поднети приговор у року од три дана од 
дана њиховог достављања, преко надлежног органа, градском већу.  

Надлежни орган одлучује о приговору у року од 30 дана од дана његовог подношења. 

 

 

обрадио: иг. Севић Предраг  

 

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ  

Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и  заштиту животне средине 

Катарина Новаковић  д.и.а. 

контролисао: 

ШЕФ  Одсека за урбанизам,  
саобраћај и обједињену процедуру  

Светислав Петровић, д.и.с. 

 


