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Заводни број: 350-225/16-07 
Датум: 19. 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 Предузећа за производњу, промет и услуге „ЦЕНТРОСИСТЕМ“ д.о.о., Ваљево, 
Косте Андрића бб, 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 изградњу пословно - стамбеног објекта, на парцели бр. 7156/13 КО Ваљево 
 
1 – број катастарске парцеле: 7156/13 КО Ваљево 
 
2 – површина катастарске парцеле: 0.13.18 ха 
 
3 – класа и намена објекта:  
На основу Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) 
 
ПОСЛОВНО - СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ 
доминантна категорија објекта – категорија Б 
 
ПОСЛОВНИ ДЕО ОБЈЕКТА – једна пословна јединица, друмски превоз терета 
- класификациони број 123001 
- зграде за трговину на велико и мало, до 400 м2 и П+1 
- категорија Б 
- учешће у укупној површини објекта 73% 
 
СТАМБЕНИ ДЕО ОБЈЕКТА – једна стамбена јединица    
- 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 27% 
 
4 – бруто површина објекта за који се издају услови: 
- бруто површина планираног објекта у основи приземља – 192.11 м2  
- надземна бруто површина планираног објекта – 257 м2 
- укупна бруто површина планираног објекта – 257 м2 
- изграђена површина под објектом – 194.32 м2 
 
5 – правила уређења и грађења: 
плански основ за утврђивање правила грађења и уређења 

 На основу ПГР „КОЛУБАРА”, („Сл. гласник града Ваљева'', бр. 6/2015)  
 предметна парцела се налази у зони: мешовита намена – претежно привређивање  

 
врста грађевинског земљишта: градско грађевинско земљиште 
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ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА и ГРАЂЕЊА  
Правила грађења и уређења су утврђена на основу ПГР-а „КОЛУБАРА”, („Сл. гласник града Ваљева'', бр. 
6/2015), 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: слободностојећи објекат 
         
5.2     Надземна грађевинска линија: на североисточној и северозападној страни парцеле минимално 5 
м од планиране регулационе линије, према јавним саобраћајницама; на југоисточној и југозападној 
страни парцеле минимално 2.5 м од међе 
 
5.3     Подземна грађевинска линија: у складу са чланом 18. Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС”, бр. 22/2015) 
  
5.4  Растојање основног габарита објекта од суседних грађевинских парцела: на југоисточној и 
југозападној страни парцеле минимално 2.5 м од међе 

 
5.5   Међусобна удаљеност објеката: растојање планираног објекта у односу на објекте на истој или 
суседној парцели – минимално 1/2 висине вишег објекта 
 
5.6    Спратност објекта: П + 1 (приземље + један спрат) 
 
5.7  Кота приземља објекта: кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или 
приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то: 
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута; 
- код стамбених објеката, може бити највише 1.2 м виша од нулте коте; 
- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 
јавног пута, кота приземља може бити највише 1.2 м нижа од коте нивелете јавног пута; 
- за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог става; 
- за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, кота приземља 
утврђује се локацијском дозволом и применом одговарајућих тачака овог става; 
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота приземља 
може бити максимално 0,20 м виша од коте тротоара (денивелација до 1.2 м савладава се унутар 
објекта) 
 
5.8     Висина назитка стамбене поткровне етаже, врста и нагиб крова, врста кровног покривача, величина и 
положај отвора, очување или остварење визура, елементи аритектуре, светларници: oдводњавање 
атмосферске воде са кровних површина не сме угрожавати суседне парцеле и објекте; врста 
кровног покривача и геометрија крова – у зависности од архитектонског решења; архитектуру 
објекта прилагодити планираној намени објекта и технологији производног процеса, садржајима као 
и окружењу, у смислу функционалности, форме и примењених материјала 
 
5.9     Висина објекта: према дозвољеној спратности и планираној врсти пословног процеса; 
максимално 10.5 м до коте венца и максимално 13.5 м до коте слемена 
 
5.10  Испади на делу објекта који је виши од 3м: испади на објекту су дозвољени, с тим да 
хоризонтална пројекција испада не може прелазити грађевинску линију и границе грађења; у складу 
са чланом 29. Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник 
РС”, бр. 22/2015) 
   
5.11  Спољне степенице:  отворене спољне степенице могу се постављати уз објекат, према улици, 
ако је грађевинска линија најмање 3 м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују 
висину до 0.90 м; степенице које савлађују висину преко 0.9 м улазе у габарит објекта; степенице 
које се постављају уз бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције 
дворишта 
 
5.12    Изградња других објеката на истој грађевинској парцели: дозвољена је изградња и других објеката 
исте или компатибилне намене, уз поштовање свих прописаних параметара утврђених овим планом; 
у случају да се гради више објеката на грађевинској парцели/комплексу, обезбедити потребне 
услове за технолошко функционисање, као и оптималну организацију у односу на сагледљивост, 
приступ и суседне кориснике; на истој грађевинској парцели (искључиво код привређивања, 
мешовите намене-претежно становање и мешовите намене-претежно привређивање), могу се 
градити и помоћни објекти (спратности до П+0), односно објекти који су у функцији главног објекта 
(гараже, оставе, непропусне септичке јаме, бунари, цистерне за воду и слично) 
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5.13    Забране: врста и намена објеката чија је изградња забрањена - објекти чија је изградња 
забрањена су сви они објекти који својом делатношћу угрожавају животну средину (објекти који 
могу емитовати опасне и штетне материје у ваздух, воду и земљиште, буку изнад МДК за предметну 
акустичну зону), односно за које се проценом утицаја на животну средину утврди да не испуњавају 
услове заштите животне средине, сходно важећим прописима из области животне средине 
 
5.14     Индекс заузетости: максимално 50%  
 
5.15   Паркирање и гаражирање возила, приступ и уређење пасажа: за паркирање возила, власници 
објеката свих врста обезбеђују манипулативни простор и паркинг или гаражна места на сопственој 
грађевинској парцели, изван површине јавног пута, а по следећем нормативу односа потребних 
паркинг или гаражних места и то: 
- становање и комерцијалне делатности 
· 1 ПМ на 100 м2 бруто грађевинске површине или 
· 1 ПМ на један стан или једну пословну јединицу, уколико су стан или пословна јединица мањи од 
100 м2 бруто грађевинске површине; 
· 1 ПМ на 60% од броја соба/апартмана за туристичко-смештајне објекте; 
 
- привређивање/производне делатности 
· 1 ПМ на 200 м2 бруто грађевинске површине и 
· минимално 1 ПМ за теретно возило (носивости до 5 тона); 
 
Гараже вишепородичних стамбених и пословних објеката планирају се у или испод објекта у 
габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели. Гараже могу бити 
полуукопане или укопане у једном или више нивоа, испод габарита објекта или испод грађевинске 
парцеле, грађевинска линија подземне гараже се мора поклапати са линијом грађевинске парцеле, 
изнад полуукопаних гаража, применити поплочане површине, а за озелењавање се могу користити 
касетиране и контејнерске саднице у одговарајућим жардињерама. Приликом пројектовања 
укопаних делова објекта, неопходно је урадити пројекат заштите темељног ископа, као и заштиту 
суседних објеката. Површина гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели 
урачунавају се при утврђивању индекса заузетости земљишта. 
Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са SRPS U.S4.234:2005, од савремених 
коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг места за 
возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од једног паркинг 
места), њиховим димензијама (минималне ширине 3.5 м) и положају, у складу са важећим прописима 
у вези техничких стандарда приступачности. 
За озелењавање паркинг простора, препоручује се да се користити лишћарско дрвеће које има уску 
и пуну крошњу, висине 4 – 5 м (Crataegus monogyna stricta, Acer platanoides Columnare, Acer 
platanoides erectum, Betula alba Fastigiata, Carpinus betulus fastigiata и слично), по моделу да се на 
четири паркинг места планира по једно дрво. 
Пре упуштања у атмосферску канализацију, обавезан је претходни третман потенцијално зауљених 
атмосферских вода са свих манипулативних и осталих површина преко сепаратора – таложника 
масти и уља, до захтеваног нивоа. 
Препоручује се да се, унутар комплекса, тротоари и паркинзи израђују од монтажних бетонских 
елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања 
различитих намена саобраћајних површина, јер се, на овај начин, поред обликовног и визуелног 
ефекта, постиже и практична сврха код изградње и реконструкције комуналних водова (прикључних 
инсталација); приликом димензионисања паркинг места за управно и косо паркирање поштовати 
техничке прописе и упутства који регулишу предметну материју. 
 
5.16   Објекти у унутрашњости парцеле и блока: / 
 
5.17 Одводњавање површинских вода, озелењавање: површинске воде се одводе са парцеле 
слободним падом према риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1.5%. Површинске 
воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Насипање терена 
не сме угрозити објекте на суседним парцелама. Минимално 30% под зеленилом. 

 
5.18  Ограда парцеле: грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0.9 м 
рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине од 1.4 м. Парцеле чија је кота 
нивелете виша од 0.9 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 1.4 м, 
која се може поставити на подзид чија висина се одређује одговарајућом техничком 
документацијом. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, 
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Зидана непрозирна ограда 
између парцела подиже се до висине 1.4 м, тако да стубови ограде буду на земљишту 
власника/закупца ограде. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, 
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која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1.4 
м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту 
власника ограде. Ограде парцела на углу улица не могу бити више од 0.9 м од коте тротоара, због 
прегледности раскрснице и мора да буду транспаренте. Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. Грађевинске парцеле за индустријске/привредне, радне/пословне 
објекте, складишта и слично, могу се ограђивати зиданом оградом, висине до 2.2 м. Изузетно, 
приликом ограђивања спортских терена и комплекса, могуће је изградити транспарентну ограду и 
веће висине, од прописане, у функцији одвијања спортских активности. По правилу, не ограђују се 
парцеле вишепородичних стамбених објеката. 
 
5.19    Фазна изградња: дозвољена је фазна реализација комплекса и градња објекта, до реализације 
максималних капацитета, тако да се у свакој фази обезбеди несметано функционисање у смислу 
саобраћајног приступа, паркирања, уређења слободних и зелених површина и задовољење 
инфраструктурних потреба 
 
5.20    Прописи за обављање делатности: претежна (доминатна) намена – мешовита намена – претежно 
привређивање (уз уважавање прописа, критеријума и захтева заштите животне средине), с тим што 
се производне, привредне и пословне делатности могу градити у затвореним објектима и отвореним 
простору; пратећа и допунска намена - спортски комплекси, комерцијалне делатности, трговина на 
мало, локали за различиту занатску производњу, предузећа чија делатност не угрожава суседство, 
услуге, туристичко-смештајни капацитети, канцеларијско пословање и слично 
 
5.21    Остало: граница јавног грађевинског земљишта – североисточни и северозападни део парцеле 
се налази у зони планираних ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА; североисточни део парцеле 
налази се у зони планиране сабирне улице, док се северозападни део парцеле налази у зони 
приступне улице. Потребно је одвојити парцелу за планиране јавне саобраћајнице до издавања 
грађевинске дозволе за планирану изградњу. 
 
5.22    Графички прилози: 
1 – Претежна планирана намена површина – ПГР „КОЛУБАРА” 
2 – Саобраћај, регулација и нивелација – ПГР „КОЛУБАРА” 
3 – Постојеће и планирано грађевинско земљиште јавне намене – ПГР „КОЛУБАРА” 
4 – Саобраћајно решење са новим тачкама за планирано јавно земљиште – ПГР „КОЛУБАРА” 
5 – Синхрон план електроенергетске и термоенергетске инфраструктуре – ПГР „КОЛУБАРА” 
6 – Синхрон план водопривредне и телекомуникационе инфраструктуре – ПГР „КОЛУБАРА” 
 
6 – услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру: 
 
6.1   Саобраћај, колски и пешачки приступи и токови: приступ грађевинској парцели мора бити 
обезбеђен прилазом или пасажом, одговарајуће ширине и висине, за путничка и комбинована 
возила; за теретна возила и уколико не постоји могућност другог прилаза парцели противпожарног 
возила (објекат се налази даље од 25 м од коловоза) приступ парцели мора бити обезбеђен 
прилазом или пасажом минималне ширине 3.5 м и минималне висине 4.5 м. Изузетно, ширина 
приступног пута може износити 2.5 м у случају када је позиција објекта ближа од 25 м од регулације 
и приступни пут (за највише 2 грађевинске парцеле) се може обезбедити путем конституисања 
службености пролаза до јавне саобраћајнице. 
 

6.2  Водоводне инсталације: према условима ЈКП „Водовод Ваљево“, за пројектовање прикључка 
унутрашњих инсталација на градску водоводну и канализациону мрежу за парцелу бр. 7156/13 КО 
Ваљево по обједињеној процедури, бр. 01-4818/2 од 12. 7. 2016. године 
 
6.3   Фекална канализација: према условима ЈКП „Водовод Ваљево“, за пројектовање прикључка 
унутрашњих инсталација на градску водоводну и канализациону мрежу за парцелу бр. 7156/13 КО 
Ваљево по обједињеној процедури, бр. 01-4818/2 од 12. 7. 2016. године; према наведеним условима 
поред предметне парцеле није изграђена канализациона мрежа; потребно је предвидети 
водонепропусну септичку јаму и друге системе у смислу заштите животне средине имајући у виду да 
се у пословном делу објекта налази гаражни простор за паркирање камиона који су у функцији 
пословања – друмски превоз терета 
 
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 – групни прикључак, бр. 02/2533/90/2016 од 15. 7. 2016. године;  
НАПОМЕНА – у складу са наведеним условима не постоје технички услови за прикључење 
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планираног објекта на ДЕЕС; потребно је закључење посебног уговора о изградњи неопходне 
инфраструктуре, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе 
 
6.6    Телеком: према условима Телекома Србије, РЕГИЈА БЕОГРАД, Извршна јединица Ваљево бр. 
264471/2-2016 од 12. 7. 2016. године 
 
6.7      Топлана: / 
 
6.8      МУП: / 
 
7 – подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења: / 
 
8 – рок важења: 
- локацијски услови су основ за израду извода из пројекта за грађевинску дозволу као и пројекта за 
грађевинску дозволу и прибављање грађевинске дозволе; 
- локацијски услови престају да важе ако инвеститор у року од годину дана од издавања локацијских 
услова не поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе; 
- 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 
 
9 – други подаци, у складу са посебним законима: 
 
9.1     Водопривреда: / 
 
9.2   Геологија: у складу са важећим Законом о геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 
44/1995) и важећим Законом 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) 
 
9.3     Заштита животне средине: / 
 
9.4   Противпожарна заштита: планиране радове извести према важећим техничким прописима и 
стандардима из ове области, у свему према Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС", бр. 111/09 
и 20/2015) 
 
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 
 
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 грађевинске дозволе подноси се извод из пројекта за 
грађевинску дозволу као и пројекат за грађевинску дозволу, израђени 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, 58/2016) 
 
9.10   Обавезне сагласности на пројектну документацију: / 
 
9.11   Обавезе одговорног пројектанта: одговорни пројектант је дужан да уради пројекат за грађевинску 
дозволу у складу са правилима грађења, према условима ИЈО и свим осталим посебним техничким 
параметрима који су  садржани у локацијским условима; пројекат за грађевинску дозволу обавезно 
садржи и изјаву одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је 
пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима и правилима струке 
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9.12   Остало: захтев за издавање грађевинске дозволе потребно је поднети електронским путем кроз 
Централни информациони систем, преко интернет портала Агенције за привредне регистре 
Републике Србије 
 

Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу и прибављање грађевинске 
дозволе.  

Локацијски услови престају да важе ако инвеститор у року од годину дана од издавања локацијских 
услова не поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе. 

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. 

 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. 
 
 
 

ШЕФ 
Одсека за урбанизам и саобраћај 

 
Светислав Петровић д.и.с. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЧЕЛНИК 
Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине 
 

Јасна Алексић д.и.а. 
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