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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Град Ваљево 

Градска управа града Ваљева 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине 
Одсек за урбанизам, саобраћај и обједињену 

процедуру 
Број АПР: ROP-VAL-794-LOC-1/2018              

Датум: 17.01.2018. године 

 

Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 
средине, Одсек за урбанизам, саобраћај и обједињену процедуру, поступајући по захтеву Јеремић 
Борисава и Јеремић Бранка из Ваљева, село Јошева, преко пуномоћника Горана Станојевића, за 
издавање локацијских услова, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 
145/2014), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/2015) и Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016), издаје 

 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

којима се констатује да није могућа изградња објекта – комерцијални живинарник за тов бројлера 
спратности Пр, БРГП 600м2, класификациона ознака 127111, категорија А на кат. парцели број 586/3 

КО Јошева 

 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА: 
Плански основ за утврђивање правила уређења и грађења:  

- На основу Просторног плана града Ваљева („Сл. гласник града Ваљева'', бр. 3/13): према плану 
намене предметна парцела се налази у зони: брежуљкасти – сеоски рурални рејон, 
пољопривредно земљиште. 
 

Врста земљишта: пољопривредно земљиште 
 
Предметна парцела на порталу GeoSrbija 

 
 
 
Информација да нису испуњени услови за грађење у складу са поднетим захтевом: 
 
Увидом у јавно доступне податке из катастра непокретности утврђено је кат. парцела бр. 586/3 КО 
Јошева по начину коришћења земљишта њива 5. класе, а по врсти земљишта пољопривредно 
земљиште. Увидом у важећи плански документ утврђено је да се парцела налази у зони брежуљкасти 
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– сеоски рурални рејон, намена земљишта пољопривредно земљиште (изван грађевинског подручја
насеља). Увидом у приложено идејно решење, урађено од стране „АРХИФОРМА“ студио за 
пројектовање из Ваљева, Ул. Ранисава Миливојевића бр. 26, утврђено је да је поднет захтев за 
изградњу комерцијалног живинарника капацитета 5000 бројлера, БРГП 600м2, класификационе ознаке 
127111, категорије А. Објекат за чију је изградњу поднет захтев је, у складу са чланом 26, став 2. 
Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015 и 
80/2017) објекат који се користи за примарну пољопривредну производњу.   

За грађевинске парцеле са привредном наменом и локалитете за индустрију и МСП обавезна је израда 
плана детаљне регулације. 
Правила уређења и грађења за објекте привредне намене јесу: 

1) минимална величина грађевинске парцеле је 15.0 ари;

2) минимална ширина грађевинске парцеле је 20.0 m за један производни објекат на парцели, односно 30.0 m
за више производних објеката на парцели;

3) максималан индекс заузетости грађевинске парцеле је 50%;

4) минимално растојање основног габарита објекта привредне намене од границе суседне парцеле исте или
друге намене је 5.0 m за објекте који немају утицаја на животну средину, односно не подлежу обавези
процене утицаја и не захтева се процена утицаја на животну средину;

5) обавезна је примена заштитних растојања од објеката у окружењу и предузимање мера заштите животне
средине за објекат привредне намене на основу процене утицаја на животну средину, а за скупне локације
производних капацитета (локалитет и комплексе) на основу стратешке процене утицаја на животну средину
у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (”Службени гласник РС”, број 114/08);

6) минимум 25% укупне површине парцеле заузимају зелене површине, укључујући и заштитне зелене
појасеве према зонама и суседним парцелама са стамбеном и јавном наменом;

7) приступни пут за везу са јавним путем је минималне ширине 5.0 m с радијусом кривине прикључка од
минимум 10.0–12.0 m, с тим да се приступ парцели поставља с једним улазом-излазом;

8) у границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање свих путничких (по правилу се
обезбеђује једно паркинг место на 60 m2 корисне површине) и теретних возила, потребан манипулативни
простор и складишта за оне делатности и МСП која имају веће транспортне захтеве и материјалне инпуте
(сировине, репроматеријале и готове производе);

9) минимално опремање грађевинске парцеле, локалитета и комплекса привредне намене подразумева
обезбеђење следећих инфраструктурних објеката: приступни пут, водоснабдевање, прикупљање и
пречишћавање отпадних вода, прикључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу; уређење
манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила; и посебне просторије или ограђеног
простора са посудама за прикупљање отпада;

Изградња објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и пласмана 
пољопривредних производа (магацини репроматеријала, објекти за производњу гљива, 
рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду пољопривредних 
производа и објекти намењени за интензиван узгој стоке, перади и крзнаша и сл.) може да се 
дозволи изван постојећег грађевинског подручја насеља и планираног грађевинског подручја 
утврђеног урбанистичким планом за насеље и шематским приказом уређења насеља у складу 
са чланом 26. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 41/09), а 
на основу плана детаљне регулације за катастарску или грађевинску парцелу, или грађевински 
комплекс.  

На издате локацијске услове може се поднети приговор градском већу Града Ваљева, преко овог Одељења, 
у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова. 

Градско веће одлучује о приговору у року од 30 дана од дана његовог подношења. 

Саветник за урбанизам и обједињену 
процедуру 

 Смиљана Недић д.и.а. 

ШЕФ ОДСЕКА 

Светислав Петровић д.и.с. 

РУКОВОДИЛАЦ 
Одељења за урбанизам, грађевинарство и 

заштиту животне средине 

Катарина Новаковић д.и.а 
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