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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
Општина Пожега 
Општинска управа 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и  
заштиту животне средине 
ROP-POZ-12635-LOC-1/2020 
08.06.2020. године 
П  о  ж  е  г  а 
 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне 
средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву инвеститора Милуна Краговића из 
Пожеге,ул Боже Смиљанића број 13, ЈМБГ: 0407988790039, који је поднет преко пуномоћника Ђорђа 
Павловића из Пожеге, улица Војводе Степе број 12, ЈМБГ: 2901988791827, на основу члана 53а став 1 
Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 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 9/2020 ), члана 2 став 9 
Уредбе о локацијским условима («Сл.гл.РС» број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Плана генералне 
регулације Пожеге («Службени лист општине Пожега» бр.5/15, 7/16, 2/17 и 14/18) издаје: 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
о немогућности доградње постојећег објекта, означеног бр. 1 на Копији плана, спратности П+Пк 

на катастарској парцели број 1343 КО Пожега 
 

Подаци о катастарској парцели/локацији 
- Према подацима приложеног Преписа листа непокретности број: 953-1/2020-51 од 03.03.2020. 
године и Копије плана број:953-1/2020-51 Републичког геодетског завода, Службе за катастар 
непокретности Пожега,  катастарска парцела бр.1343  КО Пожега је површине 678 м², имаоци права на 
парцели су:  
 1 . Милун ( Радоје ) Краговић, Пожега, улица Боже Смиљанића, број 13, врста права- својина, облик 
својине - приватна, обим удела 1/1  и  
2. Саво Вуковић,  Пожега, ул. Књаза Милоша број 89, врста права-својина, облик својине – приватна и са 
обимом удела 1/1. 

 
Бр.  
парцеле 

Бр. Зграде: Потес или 
улица: 

Начин коришћења и 
катастарска класа: 

Површина ( 
м²) 

Врста земљишта: 

1343 1 Књаза 
Милоша 89А 

Земљиште под зградом - 
објектом 

134 Градско грађевинско 
земљиште 

2 Књаза 
Милоша 89 

Земљиште под зградом - 
објектом 

97 Градско грађевинско 
земљиште 

3 Књаза 
милоша 

Земљиште под зградом - 
објектом 

91 Градско грађевинско 
земљиште 

 Књаза 
Милоша 

Земљиште уз зграду - 
објекат 

356 Градско грађевинско 
земљиште 

УКУПНО: 678 

 
Терета на предметној кат парцели има. 
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Подаци о класи и намени објекта 
Према Захтеву за издавање локацијских услова, планирани објекат припада : 
- класи Зграде које се употребљавају у пословне сврхе до 400 м² и П+2 у процентуалној 
заступљености 100%, класификациони број 122011, категорије Б. 
 
Правила уређења и грађења на основу планског документа ПГР Пожеге 
Катастарска парцела број 1343 КО Пожега налази се у простору обухваћеним Планом генералне 
регулације Пожега («Сл. лист Општине Пожега» бр.5/15, 7/16, 2/17 и 14/18). Према карти намене 
површина предметна локација припада урбанистичкој целини Ц 6, подцелина Ц 6.1, чија је намена 
индустрија, привреда и пословање.  
 
Правила за изградњу и уређење 
-Правилима грађења, уређују се дозвољене претежне и пратеће намене, минимална величина парцеле, 
постављање објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, међусобна 
удаљеност објекта, висина или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској 
парцели, постављање ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и др. 

Под радним зонама подразумевају се површине намењене за производне индустријске погоне, малу 
привреду, занатство, складишта, трговину, сервисе, пословне и пратеће садржаје.  
Размештај ових зона је условљен затеченим стањем, тако да се постојеће радне зоне задржавају а 
формирањем нових ствара се могућност за даљи одрживи привредни развој и измештање појединих 
некомпатибилних делатности из стамбених блокова.  
Планско решење у погледу даљег развоја индустрије има за основни циљ стварање услова и погодности 
за даљи развој приватне иницијативе и предузетничког духа, кроз унапређење инфраструктурне 
опремљености постојећих локација које је, могуће интензивније користити и просторно проширити и 
формирање нових зона, опремљених примарном инфраструктуром, са циљем проширења понуде 
локација за смештај малих и средњих предузећа. 
Приликом изградње у оквиру радних зона треба водити рачуна о лоцирању сродних производних 
технологија које би се међусобно употпуњавале.  
Неопходно је интензивирати подизање високих зелених засада као заштитних коридора, по ободу 
блокова у циљу заштите животне средине.  
Интерни саобраћај унутар локација решити уз обавезу формирања противпожарног пута и паркинг 
простора. 
У оквиру радних зона дефинисане су претежне намене: 
 индустрија 
 привреда  
 пословање 

У оквиру ове претежне намене могуће је организовати следеће активности: производни погони, 
сервиси, услужне делатности и друге компатибилне намене. Дозвољена је и изградња енергетских, 
комуналних и осталих инфраструктурних објеката и постројења, уз дефинисање строгих услова заштите 
животне средине. 
Унутар блокова, који су дефинисани саобраћајном мрежом, могуће је, Пројектом препарцелације и 
парцелације, дефинисати парцеле у складу са потребама будућих инвеститора. Ове парцеле обавезно 
морају имати приступ на јавни пут. За парцеле које се налазе непосредно уз коридоре индустријских 
колосека, могуће је прикључење на исте. 
Дозвољено је градити објекте : 

-индустрије 
  -грађевинарства 
  -занатске производње 
  -послова дораде и оплемењивања производа 
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  -складишта, магацине 
Минимално опремање грађевинске парцеле подразумева: 

o обезбеђење приступног пута 
o водоснабдевање 
o пречишћавање отпадних вода 
o прикључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу 
o уређење манипулативног простора 
o уређење паркинга за различите врсте возила 
o обезбеђење посебних просторија или ограђеног простора са посудама за 

прикупљање отпада 
Положај објеката на парцели - хоризонтална регулација  
Положај објекта на парцели дефинише се: 

- грађевинском линијом у односу на регулациону линију, 
- удаљеношћу у односу на границу суседне парцеле и објеката на њој,  
- удаљеношћу у односу на друге објекте на парцели  

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена: 
- изградња нових објеката 
- доградња постојећих објекта 

Грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се 
налази на одређеном растојању које је дефинисано на графичком прилогу Карта урбанистичке 
регулације ПГР-а Пожега. 
За објекте који  имају индиректну  везу са јавним путем преко приватног пролаза  грађевинска линија се 
утврђује  у односу на границу приватног пролаза. Удаљеност од границе пролаза усклађује се 
претежном удаљеношћу грађевинске линије у тој  урбанистичкој зони и не може износити мање од 3,0 м.  
Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије, а  уколико  не 
омета  јавну површину (регулациону линију), саобраћајну  прегледност  или суседа  на планираној  
грађевинској  линији, могуће га  је  реконструисати, адаптирати  и санирати. Доградња   је  могућа само 
иза планом дефинисане грађевинске линије.      
Подземна грађевинска линија може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као 
и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању 
објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже. 
Регулациона линија 
- Регулациона линија је линија разграничења између површине одређене јавне намене и површине 
предвиђене за изградњу. Грађевинска линија је линија до које је дозвољена изградња нових и доградња 
постојећих објеката. 
- У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који спадају у саобраћајне, 
комуналне објекте и урбану опрему (надстрешнице јавног превоза, споменици, рекламни панои и сл.) и 
објеката и мреже јавне саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
 
Приступ парцели 
Предметна катастарска парцела има директан приступ постојећој саобраћајници и то улици Књаза 
Милоша. 

Координате темена за обележавање саобраћајнице: 
 

12 X: 7424025.80 Y: 4856393.50 

13 X: 7423600.25 Y: 4856331.28 

 
Кота приземља нових објеката 
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута. Кота 
приземља објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута, 
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односно треба да је у односу на коту нивелете јавног или приступног пута виша за минимално 0,15 м а 
највише 1,20 м. 
Код објеката са подрумом или сутереном коту приземља усагласити тако да максимално 1/3 висине 
подрума буде изнад земље, док код сутерена треба омогућити да 1/2 површине бочних страна сутерена 
објекта буде ван терена  како би се обезбедило правилно проветравање и осветљавање сутеренских 
просторија.  
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза,кота приземља утврђује 
се у односу на  коту пролаза а у складу са горе наведеним параметрима. 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА - ИНДУСТРИЈА, ПРИВРЕДА И ПОСЛОВАЊЕ 
 

 
УРБАНИСТИЧКЕ (ПОД)ЦЕЛИНЕ 
  

 
Ц6.1 

 

Претежна намена : индустрија, привреда и пословање 

Пратеће намене : услужно-комерцијалне делатности, производно занатство, складишта, 
трговина на велико и мало, сервиси, спорт и рекреација, као и објекти 
пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре и др. 

Врста и намена објеката који се 
могу градити : 

Дозвољена је и изградња енергетских, комуналних и осталих 
инфраструктурних објеката и постројења, уз дефинисање строгих 
услова заштите животне средине.   

помоћни објекти у функцији објеката основне намене (складишта, 
магацини и др) 

Тип изградње : 
(објекти на парцели могу бити) 

Слободностојећи 

Услови за 
парцелацију, 
препарцелацију и 
формирање 
грађевинске 
парцеле : 

Минимална 
површина 
парцеле : 

15,0 ари 

Минимална 
ширина 
фронта 
парцеле : 

20,0 метара 

Максимални индекс заузетости : 
 
Под објектима и манипулативним површинама 80% 

Положај објекта  
на парцели : 

Новопланирани објекти се постављају у оквиру дефинисаних 
грађевинских линија. Растојање грађевинске од регулационе линије је 
3м, док се регулациона линија налази на удаљености од 8,25 м од 
средине постојеће саобраћајнице- улице Књаза Милоша. 

Минимална удаљеност објекта од бочних граница парцела износи 5,5 м 
: 

 3,5 м – мин за формирање противпожарног пута једносмерног 
тока 

 2,0 м – за формирање заштитног зеленог појаса 

Спратност : 

производни део:  П - приземље са технолошки потребном висином, 
евентуално П+1 уколико то технолошки процес захтева 

административно-управни део:  максимално  По+П+2  
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висина надзитка поткровне етаже износи максимално 1,6 м , рачунајући 
од коте пода поткровне етаже до висине кровног венца.  

дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, уколико не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе 

Уређење зелене површине : Минимално 20% површине грађевинске парцеле уредити зеленим 
површинама. 

У границама грађевинске парцеле се подиже заштитни зелени појас 
према суседним подцелинама и суседним парцелама, минималне 
ширине 2,0 м. 

Архитектонско обликовање и 
материјализација : 

Објекте градити од квалитетних, савремених материјала, са циљем 
постизања већег разреда у смислу енергетске ефикасности. У 
обликовном смислу објекте уклопити у постојећи амбијент. Кровови 
обавезно коси. 

 Паркирање свих возила (путничких и теретних) као и потребан 
манипулативни простор и складишта за оне делатности које имају веће 
транспортне захтеве, обезбеђује се у границама парцеле. 

Паркирање обезбедити унутар парцеле  

Услови за постојеће 
објекте : 

Постојећи објекти могу се реконструисати, адаптирати и санирати у 
постојећим габаритима.  

Постојећи објекти могу бити дограђени уз поштовање планираних 
урбанистичких параметара. 

Постојеће објекте  који се налазе у појасу регулације планираних 
саобраћајница уклонити приликом привођења земљишта планираној 
намени. 

Постојећи објекти који делом задиру у планирану грађевинску линију, 
задржавају се уз услов  да се доградња врши у складу са планираном 
грађевинском линијом. 

Ограђивање : Све парцеле се могу оградити оградом до максималне висине од 220 
цм.  

Ограде према јавним површинама су обавезно прозирне. 

 
Минимални степен комуналне 
опремљености: 

- обезбеђен излаз на јавни пут 
-могућност прикључења на  електроенергетску, телекомуникациону и 
мрежу водовода и канализације  
- решено одлагање комуналног и индустријског отпада  

Остала правила : На простору између грађевинске и регулационе линије, као и у случају 
граничења са непроизводним наменама, формирати појас заштитног 
зеленила, уз могућност комбиновања са паркинг простором. 

Извршити максимално озелењавање слободних површина, ради 
заштите од прашине, буке и др. За озелењавање користити аутохтоне 
биљне врсте  које задовољавају критеријуме као што су брз раст, 
естетске вредности и отпорност на загађиваче. 

Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива 
за пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката. 
Фундирање објеката вршити након прибављања података о 
геоморфолошким карактеристикама земљишта. 
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У складу са Законом о процени утицаја на животну средину и 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, потребно је надлежном органу поднети Захтев за 
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину. 

У студији о процени утицаја на животну средину утврдити неопходне 
мере заштите животне средине за предметни индустријски објекат или 
постројење и то: током изградње, током екплоатације и у случају 
хаварије, 

Објекти који у свом технолошком процесу производе отпадне воде чији 
ниво загађења прелази допуштени ниво, морају имати своја интерна 
постројења за пречишћавање отпадних вода (предтретман технолошких 
отпадних вода). 

 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена  
Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу да угрозе околне 
објекте и животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим 
штетним дејствима, као и објекти који се по архитектонско грађевинском склопу не уклапају у 
окружење. 
Грађевински елементи објеката 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то : 

o излози локала - 0,30 m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00 m, а 
испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 

o излози локала - 0,90 m по целој висини у пешачким зонама; 
o транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 m по целој 

ширини објекта са висином изнад 3,00 m; 
o платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m од спољне ивице 

тротоара на висини изнад 3,00 m, конзолне рекламе - 1,20 m на висини изнад 3,00 m. 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, односно регулациону линију 
више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,00m. Хоризонтална пројекција испада поставља се у 
односу на грађевинску, односно регулациону линију. 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, надстрешнице и 
сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

o на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 m, али укупна површина 
o грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 
o на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања 

од 1,50 m) - 0,60 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља; 

o на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 
2,50 m) - 0,90 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља; 

o на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне 
грађевинске парцеле од 5,00 m) - 1,20 m, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 
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Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и 
то: 

 стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 m испод површине тротоара, а 
испод те дубине - 0,50 m; 

 шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00 m. 

 стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или 
корисника парцеле. 

Заштита суседних објеката 
На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити објекте на 
суседним парцелама и њихову функцију. Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према 
суседу водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл) не угрози 
ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле. 
Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на парцели као и 
суседне објекте у погледу статичке стабилности. 
Одводњавање и нивелација 
Површинске воде одводе се са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код 
регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5 %. 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 
Ограђивање парцела по појединим зонама 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом до висине 1,60 m.  
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом 
до висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију висину ће одредити надлежни орган у 
поступку издавања локацијске дозволе. 
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 1,50 m уз сагласност суседа, тако да 
стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини 
границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,60m, која се поставља према 
катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 
У зонама вишепородичне и вишеспратне изградње, парцеле се по правилу не ограђују.  
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот 
људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган. 
Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни објекти 
индустријских зона (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20 m. 
Одлагање отпада 
Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за породичне стамбене 
објекте, односно у контејнере смештене на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим 
просторијама у објекту за вишепородичне и пословне објекте, а у складу са прописима за објекте 
одређене намене.  
Одлагање комуналног кућног отпада за вишепородичне зграде решавати у оквиру парцеле у складу са 
важећим стандардима. 
Са парцела на којима је планирана изградња или су изграђени пословни и производни објекти потребно 
је предвидети и уредити место за одлагање комуналног отпада. За смештај контејнера потребно је 
осигурати посебан простор ограђен зеленилом. Одлагање других врста отпада потребно је уредит у 
складу са законским прописима, зависно од врсте отпада. У зависности од врсте производње, односно 
врсте и карактера отпада, отпадни производни продукти се одлажу на прописану локацију и на 
прописани начин, у складу са врстом отпада. 
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Услови изградње 
Планом генералне регулације Пожеге («Службени лист општине Пожега» бр.5/15, 7/16, 2/17 и 14/18), 
дефинисано је да се постојећи објекти могу реконструисати, адаптирати и саниратиу у постојећим 
габаритима, као и да се постојећи објекти могу доградити уз поштовање планираних 
урбанистичких параметара.  
- У приложеном Идејном решењу- цртеж Ситуација будуће стање, је приказано да предметни објекат 
прелази источном фасадом на суседну кат. парцелу број 1350 КО Пожега, па је потребно решити 
имовинско- правне односе; 
- Планирана надградња спрата мора бити у складу са горе наведеним урбанистичким параметрима 
везаним за ту зону, као што је: минимална површина парцеле од 15а, минимална ширина фронта 20 м, 
минимална удаљеност објекта од бочних граница парцеле 5,5м, заштитни зелени појас према  суседним 

парцелама, минималне ширине 2,0 м... 

Сходно томе, нису испуњени услови за грађење у складу са поднетим захтевом, па се планирани 
радови доградње спрата постојећег пословног објекта, спратности П+Пк ,означеног бр. 1, на 
приложеној Копији плана на катастарској парцели број 1343 КО Пожега, према приложеном 
Идејном решењу не могу одобрити. 
 
НАПОМЕНА: 
У приложеном Идејном решењу, број 15/20-5/ИДР од маја 2020. који је израдио „WORKROOM“ улица  
Војводе Степе број 12 – одговорно лице пројекта Ђорђе Павловић, д.и.а. из Пожеге, улица Војводе 
Степе број 12, ЈМБГ: 2901988791827, главног пројектанта Ђорђа Павловића, д.и.а. број лиценце 300 
А00876 19, на цртежу Основа приземља – будуће стање, су испрекиданом линијом приказани 
спољашњи зидови који се руше, па се планирани радови који се односе на рушење зидова у приземљу 
на западној страни пословног објекта као и доградња новог спољашњег зида, могу дозволити. 
Доградња приземља објекта се може одобрити у складу са плански дефинисаним условима 
уређења и правилима грађења, у новом, посебном поступку за издавање Локацијских услова. 
Такође, планирана реконструкција у оквиру постојећег објекта се може одобрити, а на основу 
Решења о одобрењу извођења радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 
(«Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 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). 
Саставни део ових Локацијских услова је графички прилог, Извод из ИДР. 
 
 
 Поука о правном средству 
На издате Локацијске услове може се поднети приговор надлежном Општинском већу, преко 
првостепеног органа, у року од три дана од дана достављања Локацијских услова. 
 
 

Обрађивач :  
Бојана Андрић, дпп        РУКОВОДИЛАЦ , 
                     Нада Красић, д.п.п.  

    
 


