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Градска управа Града Вршца, Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство на основу члана 8., 8ђ.у вези чл.53а.- 57. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члан 7. и члан 11.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени
гласник РС", бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), чл.1., 2., 3. и члан 7. Уредбе о локацијским
условима ("Службени гласник РС", бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017), Правилника о
класификацији објеката ("Службени гласник РС", бр.22/2015), Генералног плана Вршца
("Службени лист општине Вршац", бр. 4/2007 и 6/2007) и Генералног урбанистичког плана
Вршца ("Службени лист општине Вршац", бр. 16/2015) и чл.17 Одлуке о организације Градске
управе ("Службени лист града Вршца" бр.20/2016), по захтеву Илије Зороје из Београда-Савски
Венац, ул.Аугуста Цесарца бр.81, путем пуномоћника Милорада Ћирића из Вршца, ул.Жарка
Зрењанина бр.9а, поднет дана 04.04.2019.године, издаје
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за изградњу наткривеног складишта уз пословни објекат бр.1, спратности П+0, категорије
објекта „А“ класификациони број 125231, на кат.парц.бр.18432 КО Вршац, укупно површине
3999 м2, уписаној у ЛН.пр.бр.10437 КО Вршац, у ул. Београдски пут бб, у Вршцу.
Плански основ: Генерални план Вршца ("Службени лист општине Вршац" бр. 4/2007 и
6/2007) и Генерални урбанистички план Вршца ("Службени лист општине Вршац", бр.16/2015).
Намена објекта: наткривено складиште
Категорија „А“
Класификациони број: 125231
Бруто изграђена површина објекта: 352,60 м2
Укупно нето површина: 352,00 м2.
Приступ објекту: индиректан приступ са Београдског пута.
БЛОК 80– Намењен је постојећој и планираној радној зони, теретним терминалима и
саобраћајним и комуналним површинама.. Даље уређење вршиће се на основу услова Плана
детаљне регулације.

6.2. РАДНЕ ЗОНЕ
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких
прописа и услова који конкретну област регулишу.
Врста и намена објекта
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних,
производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословнопроизводни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или
пословно-производно-складишни објекат.
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у
зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних
услова заштите.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле
Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно
западној страни.
Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са
источне (односно јужне) стране је на 5,0 м. Евентуално, дозвољена је удаљеност на
минимално 1,0 м под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да
међусобни размак између објеката на две суседне парцеле је већи од 4,0 м, тј. већи од
половине вишег објекта.
Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је
на 10,0 м.
Евентуално дозвољена је удаљеност на минимално 6,0 м ако је на
грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја.
Индекс изграђености и степен искоришћености грађевинске парцеле
Индекс изграђености изградње: 0,22 (макималан дозвољен индекс изграђености
2,1)
Степен заузетости: 22,00% (максималан дозвољен степен заузетости је 70 %)
Проценат зелених површина: постојећи (проценат зелених површина 30%)
Највећа дозвољена спратност
изградња наткривеног складишта: П+0
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 м, тј. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су
задовољени услови противпожарне заштите.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и
пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 м са минималним
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м.
У оквир грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под
следећим условима:
−минимална ширина саобраћајнице је 3,5 м са унутрашњим радијусом кривине 5,0 м,
односно 7,0 м тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних
услова
−за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се
обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 м x 5,0 м, за теретно возило
минимално 3,0 м x 6,0 м, односно у зависности од величине теретног возила).
Заштита суседних објеката
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не
сме се нарушити животна средина.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на
делу објекта вишем од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 онда се
она поставља на грађевинску линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу
прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада) и то:
−транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0
м по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 м,
−платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 м од
спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 м,
−конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 2,5 м. Изградњом објеката уз
припадајућу границу парцеле не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а
одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
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Уз границу парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати функцију
изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај зелени тампон
(четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку и задржао издувне
гасове и прашину.
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално
30%.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру
И концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним И
декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних
објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као И
заштита паркинг простора од утицаја сунца.
Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у
оквиру парцеле на којој се гради.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у
употреби, на традиционалан или савремнији начин.
Обавезна је израда косог крова а кровови могу бити једноводни, двоводни и
кровови са више кровних равни.
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона а
кровни покривач у складу са нагибом крова.
Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по избору пројектанта, од фасадне
опеке или других савремених материјала који су тренутно у употреби (политирана
керамика, Милебонд, Алу-бонд, панели, застакљене фасаде и сл.).
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се
тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске
парцеле тј. радног комплекса.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,
безбедоносне и друге услове
Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне/складишне
делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање
или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата
мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање
контејнера (канти) за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току
технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање
бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак
приступ комуналне службе и да простор буде изведен у складу са условима заштите
животне средине.
Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом
који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до
изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских
водонепропусних септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 м од
објеката и границе парцеле.
Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у
насељску канализацију пречистити на сепаратору уља и масти.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних
површина могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне
саобраћајнице.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим
Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и
извођењу радова на објектима употребљеним материјалима имати у виду специфичност
функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања,
односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
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Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке И
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се
испројектовати и извести приступни пут, окретница и платоа за кретање ватрогасног
возила и извођење интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети
у обзир важеће прописе за громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и
погоне са лако запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на
простору који није удаљен најмање 6,0 м од објекта или дела објекта, уколико то
техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се
ускладиштава и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи,
амбалажа и др.) морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и
уређајима за гашење. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети
довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове, лак кровни покривач.
Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу
као И прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица.
При пројектовању и изградњи радног комплекса неопходно је обезбедити и
изградњу склоништа допунске заштите, обима заштите 30 кПа.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ И ОСТАЛУ
ИНФРАСТРУКТУРУ:
Водовод и канализација: прикључак на постојећу мрежу на парцели.
Електроенергетска мрежа и постројења: прикључак на постојећу мрежу на
парцели.
ТТ мрежа и постројења: прикључак на постојећу мрежу на парцели.
Гасификација: прикључак на постојећу мрежу на парцели.
Прикључак на јавну саобраћајницу: постојећи.
ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ
На парцели бр.18432 КО Вршац постоји објекат бр.1 површине 547м2.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу, односно
идејног пројекта за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи.
Обавеза одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу уради у
складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у
локацијским условима.
Уз захтев за издавање издавање локацијских услова, приложена је следећа
документација:
- Копија плана за катастарску парцелу (952-04-115-4710_2019 kopija plana.pdf)

-

Остала
документа
захтева
за
издавање
локацијских
услова
(Zoroja_gradska_11000.pdf)
Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање
локацијских услова (Zoroja_CEOP_1000.pdf)
Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова
(Zoroja_RUJP_310.pdf)
Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (pografski plan_
JOVA ZOROJA Beogradski put KTP.pdf)
Пуномоћје (ovlascenje.pdf)
Идејно решење (Zoroja IDR crteži.dwfx)
Идејно решење (1-Arhitektura IDR - ZOROJA.pdf)
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-

Идејно решење (Glavna sveska - ZOROJA.pdf)

Чланом 53.а став 5 Закона о планирању и изградњи, прописано је да локацијске услове
за објекте који нису одређени у члану 133. и 134. истог закона, издаје надлежни орган јединице
локалне самоуправе.
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Вршац,
је прибавило по службеној дужности техничке услове од РГЗ Службе за катастра
непокретности Вршац, у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и чланом 11. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС",
бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), о трошку инвеститора.
Градска административна такса за ове услове наплаћена је у износу од 11.000,00 динара
у складу са Одлуком о општинским административним таксама ("Сл. лист општине Вршац",
бр.13/2009).
Обавезује се подносилац захтева да регулише накнаде за прибављање извода из
катастра подземних инсталација РГЗ Службе за катастра непокретности Вршац, у износу од
1050,00 динара.
Локацијски услови важе 2 (две) године од дана издавања или до истека важења
грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет
захтев.
На ове услове може се поднети приговор Градском већу Града Вршца у року од три
дана од пријема истих.
Обрадио: дипл.инж.арх. Моника Леган
НАЧЕЛНИК
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. РГЗ Служби за катастар непокретности
3. Архиви

дипл.инж.грађ. Зорица Поповић

5

