РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Ппштина Ппжега
Ппштинска управа
Одељеое за урбанизам, грађевинарствп,
стамбенп-кпмуналне ппслпве и
заштиту живптне средине
03 брпј 350–353/2020
ROP-POZ-38123-LOC-1/2020
31.12.2020. гпдине
П п ж е г а
Одељеое за урбанизам, грађевинарствп, стамбенп - кпмуналне ппслпве и заштиту живптне
средине Општинске управе Ппжега, решавајући пп захтеву инвеститпра Јпван Илић из Нпвпг
Сада, улица Пушкинпва брпј 106, ЈМБГ:0707956500504, кпји је ппднет прекп пунпмпћника
Зпрана Илића из Нпвпг Сада, улица Девет Југпвића брпј 8, ЈМБГ:1911981800032, на пснпву
члана 53а став 1 Закпна п планираоу и изградои («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др. Закон и
9/20), члана 3. Став 7. Уредбе п лпкацијским услпвима («Сл.гл.РС» број 115/20) и Планпм
генералне регулације предепне целине Тпметинп Ппље (Сл. гл. општине Пожега број 8/13 и
6/16) издаје:

ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ
п немпгућнпсти изградое викенд куће за станпваое
на катастарскпј парцели брпј 946 КО Тпметинп Ппље
1. ППДАЦИ П КАТАСТАРСКПЈ ПАРЦЕЛИ / ЛПКАЦИЈИ:

Местп :

Ппжега

К.О. : Тпметинп Ппље

Пптес:

Кат. пар.:

Ппвршина:

Диница ппље

брпј 946

59 а 46 м²

Кат. култ. и класа:
1) земљиште ппд пбјектпм 21 м²
2) ливада 59 а 25 м²

Врста земљишта :
Ппљппривреднп
земљиште

Предметна катастарска парцела је у сусвпјини инвеститпра и другпг физичкпг лица.
На предметнпј катастарскпј парцели изграђен је 1 пбјекат – ппрпдична стамбена зграда
изграђена пре дпнпшеоа прпписа п изградои пбјеката.
Наведени ппдаци су јавнп дпступни ппдаци Републичкпг гепдетскпг завпда. Званични
ппдаци за лпкацију пд надлежнпг РГЗ - Службе за катастар неппкретнпсти Ппжега нису
прибављани.

1

2. НАМЕНА, ПРАВИЛА УРЕЂЕОА И ГРАЂЕОА НА ПСНПВУ ПЛАНСКПГ ДПКУМЕНТА :
Катастарска парцела брпј 946 КО Тпметинп Ппље, налази се у прпстпру пбухваћеним
Планпм генералне регулације предепне целине Тпметинп Ппље (Сл. гл. општине Пожега број
8/13 и 6/16). На пснпву планиране намене ппвршина, урбанистичкпг плана, катастарска
парцела брпј 946 КО Тпметинп Ппље припада земљишту ван грађевинскпг ппдручја и налази
се у зпни рестриктивне изградое (II фаза реализације), мешпвите намене у функцији
туризма – станпваое, услуга, прпизвпдоа на ппљппривреднпм земљишту – пашоаку.
ПРАВИЛА КПРИШЋЕОА ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА
Ппљппривреднп земљиште се састпји пд ппвршина намеоених ппљппривреднпј
прпизвпдои: пранице, баште, впћоаци, винпгради, ливаде, пашоаци, плантаже, расадници,
стакленици и пластеници, рибоаци, вишегпдишои засади и сл.
На ппљппривреднпм земљишту је мпгућа изградоа самп ппд пдређеним услпвима:
На ппљппривреднпм земљишту на кпме је завршена кпмасација мпгућа је изградоа самп
пбјеката инфраструктуре уз ппштпваое чл. 31-37 Закпна п ппљппривреднпм земљишту;
За изградоу пбјеката инфраструктуре и пбјеката за прпизвпдоу у функцији ппљппривредне
прпизвпдое и прераде са листе 1 Уредбе п утврђиваоу Листе прпјеката за кпје је пбавезна
прпцена утицаја и Листе прпјеката за кпје се мпже захтевати прпцена утицаја на живптну
средину ("Службени гласник РС" бр. 114/2008), претвараое ппљппривреднпг земљишта у
грађевинскп земљиште је мпгуће самп израдпм Плана детаљне регулације.
За изградоу пбјеката у функцији ппљппривредне прпизвпдое, чуваоа, прераде и пласмана
ппљппривредних прпизвпда: магацини репрпматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и
сл.), пбјекти за смештај ппљппривредне механизације, пбјекти за прпизвпдоу впћа и ппврћа у
затвпренпм прпстпру (стакленици, пластеници), пбјекти за прпизвпдоу гљива, рибоаци,
сушаре за впће и ппврће, хладоаче, пбјекти за финалну прераду ппљппривредних прпизвпда
и пбјекти намеоени за интензиван узгпј стпке и пераду (фарме, кланице и сл.) дпзвпљена је
изградоа без прпмене намене ппљппривреднпг земљишта у складу са чл.26 Закпна п
ппљппривреднпм земљишту („Сл.гл. РС брпј 62/06 и 65/08 и 41/09) и услпвима прпписаним
пвим Планпм.
Парцелација и препарцелација ппљппривреднпг земљишта је мпгућа у складу са Закпнпм п
државнпм премеру и катастру и Закпну п изменама и дппунама закпна п државнпм премеру
и катастру („Сл. гласник РС“ бр. 72/09 и 18/2010).
У случају фпрмираоа зпна ппвременпг станпваоа (викенд станпваоа), зпна се не мпже
фпрмирати за маое пд десет пбјеката и за оу је пбавезна израда Плана детаљне регулације
Изградоа мреже и пбјеката инфраструктуре кап и пбјеката у функцији пбјеката
инфаструктуре је дпзвпљена у кпридприма сапбраћајница уз сагласнпст надлежнпг предузећа
за путеве
Објекти туристичких и пратећих садржаја на парцелама неппсреднп наслпоеним на
сапбраћајницу, ппвршине максималнп дп 0,5 ha, са решеним приступпм на јавну сапбраћајну
ппвршину, израдпм Урбанистичкпг прпјекта. Станпваое је дпзвпљенп самп кап пратећа
намена, за властите пптребе, уз пснпвну намену на парцели са ппвршинпм габарита
стамбенпг пбјекта, или дела, дп 10% пд укупнп дпзвпљенпг индекса заузетпсти на парцели.
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Стамбени пбјекти у функцији ппљппривредне прпизвпдое, изван грађевинскпг ппдручја,
мпгу се градити самп за властите пптребе у функцији пбављаоа ппљппривредне делатнпсти,
а у складу са Закпнпм п ппљппривреди.
Без прпмене намене ппљппривреднпг земљишта, дпзвпљена је изградоа или
рекпнструкција ппрпдичнпг стамбенпг пбјекта ппљппривреднпг дпмаћинства или у случају
прирпднпг раздвајаоа ппљппривреднпг дпмаћинства највише дп 200 m2 стамбенпг прпстпра.
Пбјекти и кпмплекси примарне ппљппривредне прпизвпдое
У пквиру ппљппривреднпг земљишта друге намене не смеју да угрпзе пснпвну намену,
пднпснп ппљппривреду, мпгу се дпзвплити самп кпмпатибилне намене кап дппунске
пснпвнпј намени прпстпра – ппљппривреди.
Величина прпизвпднпг кпмплекса утврђује се зависнп пд врсте и интензитета
прпизвпдое. За све ппљппривредне прпизвпдне кпмплексе на ппвршинама већим пд 0,5 ha
пптребна је израда пдгпварајуће планске или прпјектне дпкументације. За прпизвпдне
кпмплексе (пбјекте и ппљппривредне културе кпја се узгајају) пптимална величина парцеле
дата је у следећпј табели:

Објекти намеоени ппљппривреднпј прпизвпдои су слпбпднпстпјећи пбјекти или
групације пбјеката међуспбнп функципналнп ппвезаних.
Урбанистички параметри
Дпзвпљени индекс заузетпсти грађевинске парцеле је:
за прпизвпдне ппљппривредне кпмплексе максималнп 30%
за туристичкп-услужне намене максималнп 40%
за пбјекте ппвременпг станпваоа максималнп 20%
за руралнп станпваое (ппљппривредна дпмаћинства) пп пбпду грађевинскпг ппдручја пп
правилима датим у урбанистичкпм плану за зпну станпваоа на кпју се парцела неппсреднп
наслаоа.
Мпнтажнп-демпнтажни пбјекти (стакленици, пластеници, кпшеви, настрешнице и сл.) се не
пбрачунавају индекспм заузетпсти.
Дпзвпљени индекс изграђенпсти грађевинске парцеле је:
за прпизвпдне кпмплексе максималнп 0,6
за туристичкп - услужне намене максималнп 1
за пбјекте ппвременпг станпваоа максималнп 0,3
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за руралнп станпваое (ппљппривредна дпмаћинства) пп пбпду грађевинскпг ппдручја пп
правилима датим у урбанистичкпм плану за зпну станпваоа на кпју се парцела неппсреднп
наслаоа
Дпзвпљена спратнпст пбјеката je:
за прпизвпдне пбјекте у складу са прпизвпдним прпцеспм
за туристичкп-услужне садржаје максимална спратнпст је П+2+Пк
за пбјекте ппвременпг станпваоа максимална спратнпст је П+Пк
за пбјекте руралнпг станпваоа максимална спратнпст је П+1+Пк
Пплпжај пбјекта и ппзиципнираое прпизвпднпг кпмплекса
Минимална заштитна растпјаоа кпја се мпрају исппштпвати при фпрмираоу нпвих
прпизвпдних кпмплекса или пбјеката за ппљппривредну прпизвпдоу су:
пд насељенпг места – грађевинскпг ппдручја 500,0 m', у случају интензивнијег кпришћеоа
хемикалија-пестицида не маое пд 800,0 m'
пд впдптпкпва 100,0 m'
пд државних путева 200,0 m'
Минимална заштитна пдстпјаоа између границе кпмплекса стпчне фарме и пбјеката у
суседству су:
пд стамбених зграда, државних путева, кап и речних тпкпва – 200,0 m'
пд извпришта впдпснабдеваоа - 800,0 m'.
Наведена растпјаоа мпгу бити и већа акп тп ппкаже прпцена утицаја на живптну средину за
фарме са прекп 500 услпвних грла.
Минимални капацитет пснпвне прпизвпдое уз кпји мпже да се пдпбри изградоа
пбјекта примарне дпраде или прераде (кланица, хладоача, и сл.) изнпси 100 услпвних грла.
ИЗЛАЗ НА ЈАВНУ САПБРАЋАЈНИЦУ
Грађевинска парцела мпра имати излаз на јавну сапбраћајницу пднпснп трајнп пбезбеђен
приступ на јавну сапбраћајницу.
Акп се грађевинска парцела не пслаоа директнп на јавну сапбраћајницу, оена веза са јавнпм
сапбраћајницпм се пстварује прекп приступнпг пута пптималне дужине 50m и минималне
ширине 3,5m.
Акп се приступни пут кпристи за једну грађевинску парцелу, мпже се фпрмирати у пквиру те
парцеле, а акп се кпристи за ппвезиваое две или више грађевинских парцела са јавнпм
сапбраћајницпм, фпрмира се кап ппсебна парцела.
3. ППДАЦИ П КЛАСИ И НАМЕНИ ПБЈЕКТА

Класа пбјекта :
Категприја пбјекта :
Класификаципна пзнака :
Прпцентуална заступљенпст :

СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ЈЕДНИМ СТАНОМ

А (незахтевни пбјекти)
111011
100,00 %
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4. УСЛПВИ ИЗГРАДОЕ ПБЈЕКТА
Идејнп решеое за изградоу пбјекта за ппвременп станпваое, спратнпсти П+1, КП
Тпметинп Ппље, парцела брпј 946, кпје је израдип прпјектни бирп „I ARH“ Нпви Сад, главни
прпјектант Зпран П. Илић, д.и.а. са брпјем лиценце 300 8911 04 брпј техничке
дпкументације Е-ИДР-32/2020, није урађенп у складу са правилима изградое и уређеоа кпји
су дефинисани Планпм генералне регулације предепне целине Тпметинп Ппље (Сл. гл.
општине Пожега број 8/13 и 6/16), и тп:
1)
Идејним решеоем предвиђена је изградоа пбјекта за пвременп станпваое спратнпсти
П+1, дпк је Планпм генералне регулације предепне целине Тпметинп Ппље (Сл. гл. општине
Пожега број 8/13 и 6/16), дефинисана максимална дпзвпљена спратнпст пбјеката ппвременпг
станпваоа П+Пк. Овп правилп је датп у Инфпрмацији п лпкацији кпја је на захтев инвеститпра
издата пд пвпг пдељеоа 15.09.2020. гпдине ппд брпјем 350-243/2020.
2)
На графичкпм прилпгу Ситуација није нанета грађевинска линија дефинисана планпм
кпја изнпси 5,00 метара.
3)
У техничкпм ппису наведенп је да се гаража налази у сутерену пбјекта, а спратнпст
пбјекта је наведена П+1 (без сутерена).
Из свега наведенпг, мпже се закључити да спратнпст планиранпг пбјекта кап и пплпжај
није у складу са Планпм генералне регулације предепне целине Тпметинп Ппље (Сл. гл.
општине Пожега број 8/13 и 6/16).

Схпднп гпре наведенпм, нису испуоени услпви за грађеое у складу са ппднетим
захтевпм, па се планирани радпви на изградои пбјекта за ппвременп станпваое,
спратнпсти П+1, КП Тпметинп Ппље, парцела брпј 946 и према прилпженпм и идејнпм
решеоу не мпгу пдпбрити.
Изградоа пбјекта се мпже пдпбрити у складу са плански дефинисаним услпвима
уређеоа и правилима грађеоа, у нпвпм, ппсебнпм ппступку за издаваое лпкацијских
услпва.
НАПОМЕНА:
Саставни деп пвих лпкацијских услпва п немпгућнпсти градое је и идејнп решеое за
изградоу пбјекта за ппвременп станпваое, спратнпсти П+1, КП Тпметинп Ппље, парцела
брпј 946, кпје је израдип прпјектни бирп „I ARH“ Нпви Сад, главни прпјектант Зпран П. Илић,
д.и.а. са брпјем лиценце 300 8911 04, брпј техничке дпкументације Е-ИДР-32/2020.
5.
Ппука п правнпм средству
На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр надлежнпм ппштинскпм већу,
прекп првпстепенпг пргана, у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа лпкацијских услпва.
Пбрађивач :
Ивана Кпраћ, маст.инж.арх.

РУКПВПДИЛАЦ ,
Нада Красић, д.п.п.
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