
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ, ГРАД ВРШАЦ, ГРАДСКА 
УПРАВА ВРШАЦ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ И 

ГРАЂЕВИНАРСТВО 
 

 
Поступајући по захтеву "Rе3 -PRODUCT" доо Пландиште (МБ:204755412) из Пландишта, ул.Банатпласта 
бб, поднетом путем пуномоћника Славише Милетића из Крагујевца, ул.Краља Александра I 
Карађорђевића бр.34,  за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре, на основу члана 
8ђ, 53а-57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Лист РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Правилника о постпку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбе о локацијским условима („Службени грасник РС“, бр. 
115/2020), чл.17 Одлуке о организације Градске управе ("Службени лист града Вршца" бр.20/2016) и 
Овлашћења начелника Градске управе Вршац број 031-23/2020-VI од 01.03.2020. године, издаје: 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

За реконструкцију система детекције и дојаве пожара у производном објекту бр.3 - за складиштење за 
третман неопасног отпада, спратности П+0, категорије Г, класификациони број  222431, на 

кат.парц.бр.8808/2 КО Вршац, у Вршцу, ул. 2 Октобар бр.102. 
 

 
Број предмета 
 

 
ROP-VRS-32703-LOC-1/2020,  заводни број: 353-153/2020-IV-03 

Датум  
подношења  
захтева 

 
05.11.2020.године 

Датум издавања 
локацијских 
услова 

 
20.11.2020.године 

Лице на чије име 
ће гласити 
локацијски 
услови 

☐ Физичко лице                                                           ☒ Правно лице 

Име и презиме / назив 
лица 

"Rе3 -PRODUCT" доо Пландиште 

Адреса 
 Пландиште, ул.Банатпласта бб 

Подаци о 
подносиоцу 
захтева 

☒ Физичко лице                                                        ☐ Правно лице 

Име и презиме / назив 
лица 

Славиша Милетић 

Адреса 
 

Крагујевац, ул.Краља Александра I Карађорђевића 
бр.34 

Документација приложена уз захтев 

1. Идејно решење ☒ 

Бр.техн.док.09-10/20 од октобра 
2020.год., урађено од стране 
"Technosector" ДОО Крагујевац  

- Идејно решење (IDR 5 - 
Solarević Magacin.pdf) 

- Идејно решење (IDR 5 - 
Graficka dokumentacija.dwg)  

 



2. Доказ о уплати административне таксе за подношење 
захтева и накнаде за Централну евиденцију ☒ 2000,00 динара 

3. Градска административна такса ☒ 30.000,00 динара 

4. Републичка административна такса ☒ 320,00 динара 

Додатна документација 
1. Геодетски снимак постојећег стања на катастарској 
подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у 
одговарајући регистар у складу са Законом, уколико је 
реч о градњи комуналне инфраструктуре у регулацији 
постојеће саобраћајнице 

☒ 
- дипл.инж.геод.Драган 

Николић ПР, Геодетски биро 
"Премер" из Вршца 

2. Остало ☒ 

- Докази о уплатама (potvrda 
MUP potpisana.pdf) 

- Доказ о уплати накнаде за 
вођење централне евиденције 
за издавање локацијских 
услова (UPLATNICE.pdf) 

- Доказ о уплати 
административне таксе за 
израду локацијских услова 
(UPLATNICE.pdf) 

- Остала документа захтева за 
издавање локацијских услова 
(UPLATNICE.pdf) 

- Остала документа захтева за 
издавање локацијских услова 
(SITUACIJA Potpisano.pdf) 

- Пуномоћје (Punomoćje.pdf) 
- Идејно решење (IDR 0 - 

Glavna sveska.pdf) 

Подаци о катастарској парцели, односно катастарским парцелама 

Адреса локације у Вршцу, ул. 2 Октобар бр.102 

Документација 
прибављена од РГЗ-а 
– Службе за катастар 
непокретности 

- копија плана бр.952-04-115-19058/2020  од 06.11.2020.године и  
- извод из катастра подземних инсталација бр.956-01-303-17595/2020 од 
09.11.2020.године 

Број катастарске 
парцеле, односно 
катастарских 
парцела, катастарска 
општина објекта, 
површина 
катастарске парцеле, 
односно катастарских 
парцела 

Број КП Катастарска 
општина Површина 

 
8802/2 

 
КО Вршац 

 
2.749,00 м2 

Подаци о постојећим објектима на парцели 



Број објеката који се 
налазе на 
парцели/парцелама 

 

Постојећи објекти  се 
☒ задржавају 
☐ уклањају 
☐ део се задржава, део се уклања 

БРГП која се 
руши/уклања  

Подаци о планираном објекту / објектима / радовима 

Опис идејног решења реконструкција система детекције и дојаве пожара у производном објекту 
бр.3 

Врста радова Реконструкција у габариту и волумену објекта 

Намена објекта складиште за третман неопасног отпада 
БРГП (за зграде) / 
Дужина (за  
инфраструктуру 

1063,12 m2 

Доминантна 
категорија објеката Г 

Класификација дела 

Категорија 
објекта или 
дела објекта 

Учешће у 
укупној 

површини 
Класификациона ознака 

Г  100 % 222431 

Правила уређења и грађења 

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, 17/2015, 10/2019 и 11/2019) 
 
Блок бр.82 - Намењен је постојећој и планираној радној зони, теретним 
терминалима и саобраћајним и комуналним површинама. Даље уређење 
вршиће се на основу Плана детаљне регулације. 

Подаци о правилима 
уређења и грађења за 
зону или целину у којој 
се налази предметна 
парцела, прибављеним 
из планског документа 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: 
6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је 
одредити урбанистичке критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих 
планираних садржаја: 
− Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом 
јачине 7°MCS (Сеизмолошка карта за повратни период од 50 година, 
Сеизмолошки завод Србије), 
− За све евентуалне радове на обухваћеним објектима и локалитетима који 
подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима (''Службени 
галсник РС'', бр. 71/94) обавеза је власника-носиоца права коришћења да прибави 
дозволу надлежног Завода за заштиту споменика културе, 
− При пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од 
пожара (''Службени гласник РС'', бр. 37/88), 
− Спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне 
средине у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'', бр. 135/2004), 
− Уредба о организовању и функционисању ЦЗ (''Службени гласник РС'', бр. 
21/92). 



 6.2. РАДНЕ ЗОНЕ 

 Под појмом радне зоне подразумева се онај простор који је првенствено 
намењен привредним активностима, односно таквим делатностима као што су 
индустрија, производно занатство, складиштење и обрада разних роба, као и они 
сервиси који, због своје природе, не могу бити лоцирани у оквиру других 
насељских структура. 

 У оквиру радне зоне лоцираће се индустрије са великим просторним 
захтевима И великим обимом транспорта, као и капацитети који, са становишта 
заштите животне средине, нису компатибилни са становањем и функцијама 
насељског центра. 

 Поред постојећих садржаја обезбедиће се простор за смештај нових 
индустријских, складишних, трговинско-складишних капацитета, малих и 
средњих предузећа, капацитета мале привреде, комуналних комплекса, 
саобраћајних и других капацитета. 

 Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на 
основу услова из овог Плана, тј. на основу услова из Плана детаљне регулације 
односно, услова из Урбанистичког пројекта за оне делове насеља где је то 
прописано. За садржаје чија се изградња у овом тренутку не може прецизно 
предвидети, а чији обим изградње или технологија рада то буду захтевали, 
такође је неопходна израда Урбанистичког пројекта који ће дефинисати 
урбанистичко решење и услове за изградњу објеката. 

 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: пословно- производни 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. 

 Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је 
изградња помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, 
бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл. 

 Услови за обнову и реконструкцију објеката 

 Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под 
следећим условима: 

−замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова 
датих овим Планом, 

−реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем 
радова на објекту неће нарушити услови дати овим Планом, 

−ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог 
Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта. 

 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. 

 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 за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру 
прибављени од имаоца јавних овлашћења 

Услови у погледу пројектовања и  
прикључења на дистрибутивни систем 
електричне енергије 

постојеће 



Услови у погледу пројектовања и  
прикључења на гасну мрежу постојеће 

Услови у погледу пројектовања и прикључења на 
системе водоснабдевања и одвођења отпадних 
вода 

постојеће 

Услови у погледу пројектовања и  
прикључења на телекомуникациону мрежу постојеће 

Услови у погледу мера заштите од пожара и 
експлозија 

МУП Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Панчеву, 09.22 бр.217-16784/20-1 
од 17.11.2020.године. 

О локацијским условима 

Саставни део 
локацијских 
услова 

Бр.техн.док. 09-10/20 од октобра 2020 год., урађено од стране "Technosector" 
ДОО Крагујевац  

Пројектант 

Пројектант: "Technosector" ДОО Крагујевац, ул. ул.Краља 
Александра I Карађорђевића бр.34 
Главни пројектант: Славиша Милетић, дипл.инж.ел. бр.лиценце 
353 Г904 08 

Број техничке 
документације 09-10/20 од октобра 2020 год. 

Ситуациони 
план 

- Идејно решење (IDR 5 - Solarević Magacin.pdf) 
- Идејно решење (IDR 5 - Graficka dokumentacija.dwg)  

Рок важења 
локацијских  
услова 

ДВЕ ГОДИНЕ 

Напомена 

Обавезује се подносилац захтева да регулише накнаде за :  
-    трошкове издавања копије плана по спецификацији за пружање услуга РГЗ СКН 
Вршац у износу од 1.080,00 динара. 
-    трошкове издавања извода из катастра водова по спецификацији за пружање услуга 
Сектора за КН - Одељење за катастар водова Панчево у износу од 1.500,00 динара. 

Поука о правном 
средству 

Против ових локацијских услова може се изјавити приговор у року од 3 дана од дана 
пријема истог, надлежном Градском већу Града Вршца. 

Локацијске  
услове 
доставити 

1. Подносиоцу захтева 
2. РГЗ СКН Вршац  
3. РГЗ Одељењу за катастар водова Панчево 
4. МУП РС Одељењу за ванредне ситуације у Панчеву  

Обрадио: дипл.инж.арх. Моника Леган 
 
 
 
 
  

Руководилац одељења 
дипл.грађ.инж.Зорица Поповић 

 
 
 
 

 
 


