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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
Ппштина Ппжега 
Ппштинска управа 
Пдељеое за урбанизам, грађевинарствп, 
стамбенп-кпмуналне ппслпве и  
заштиту живптне средине 
03 брпј 350–287/2020 
ROP-POZ-29009-LOC-1/2020 
08.12.2020. гпдине 
П  п  ж  е  г  а 
 

Пдељеое за урбанизам, грађевинарствп, стамбенп - кпмуналне ппслпве и заштиту 
живптне средине Ппштинске управе Ппжега, решавајући пп захтеву Цицпвић Милана из 
Папратишта, ЈМБГ:1301974791815, кпји је ппднет прекп пунпмпћника Кпстантина Даничић из 
Ппжеге, ул. Бплничка брпј 25, ЈМБГ: 2006962791811, на пснпву члана 53а став 1 Закпна п 
планираоу и изградои («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), члана 3 став 7 

Уредбе п лпкацијским услпвима («Сл.гл.РС» број 115/2020) и Плана генералне регулације 
Ппжеге («Службени лист општине Пожега» бр.5/15, 7/16, 2/17 и 14/18) издаје: 
 

ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ 
п немпгућнпсти дпградое ппстпјећег стамбенпг пбјекта 

на катастарскпј парцели брпј 257/1 КП Ппжега 

 
1. Ппдаци п катастарскпј парцели/лпкацији 

- Према ппдацима кпји су јавнп дпступни на сајту Републичкпг гепдетскпг завпда, 
катастарска парцела бр.257/1 КП Ппжега је ппвршине 228 м², и на опј су изграђена два 
пбјекта: 

- ппрпдична страмбена зграда ппвршине 96 м², изграђен пре дпнпшеоа прпписа 
п изградои пбјеката,  

- ппрпдична страмбена зграда ппвршине 52 м², кпја има пдпбреое за упптребу. 
 

- Званични ппдаци за лпкацију пд надлежнпг РГЗ -  Службе за катастар неппкретнпсти 
Ппжега нису прибављани. 

 
2. Ппдаци п класи и намени пбјекта 

- Према Захтеву за издаваое лпкацијских услпва и Главнпј свесци Идејнпг решеоа, 
планирани пбјекат припада : 
- класи Стамбене зграде са једним станом, до 400 м² и П+1+Пк(ПС), у процентуалној 
заступљености 100,00%, класификациони број 111011, категорија А 
 

3. Намена, правила уређеоа и грађеоа из ПГР Ппжеге 
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- Предметна лпкација се налази у прпстпру пбухваћенпм Планпм генералне регулације 
Ппжеге («Службени лист општине Пожега» бр.5/15, 7/16, 2/17 и 14/18), а у пквиру Целине Ц0 – 
градски центар, ппдцелина Ц 0.1 – станпваое виспких густина пд 250 ст/ха са централним 
функцијама. 

ППШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕОА  

 

Услпви и начин пбезбеђиваоа приступа парцели 
Приступ парцели пп правилу треба да буде са јавнпг пута – улице, и тп када парцела најмаое 
једнпм свпјпм странпм директнп излази на јавну ппвршину, или индиректнпм везпм са 
јавним путем, прекп приватнпг прплаза. 
Ширина приватнпг прплаза прекп кпга се пбезбеђује приступ јавнпм путу – улици не мпже 
бити маоа пд 3,5 m.  
 
Услпви и начин пбезбеђеоа прпстпра за паркираое впзила 
Паркираое и гаражираое впзила за пптребе власника пднпснп кприсника пбјеката свих 
типпва изградое, пбезбеђује се на сппственпј грађевинскпј парцели изван ппвршине пута, 
изградопм паркинга или гаража уз услпв кпји је дат за сваку намену ппсебнп. 
Пптребан брпј паркинг и гаражних места се пдређује пп критеријуму:  

- једнп паркинг местп пп једнпј стамбенпј јединици; 

Пплпжај пбјеката на парцели - хпризпнтална регулација  
Пплпжај пбјекта на парцели дефинише се: 

- грађевинскпм линијпм у пднпсу на регулаципну линију, 
- удаљенпшћу у пднпсу на границу суседне парцеле и пбјеката на опј,  
- удаљенпшћу у пднпсу на друге пбјекте на парцели  
 

Грађевинска линија је линија дп кпје је дпзвпљена: 
- изградоа нпвих пбјеката 
- дпградоа ппстпјећих пбјекта 

 
Заштита суседних пбјеката 
 
На грађевинским парцелама није дпзвпљена билп каква изградоа кпја би мпгла угрпзити 
пбјекте на суседним парцелама и оихпву функцију. Кпд грађеоа пбјеката на граници 
катастарске парцеле према суседу впдити рачуна да се пбјектпм или неким оегпвим 
елементпм (испадпм, стрехпм и сл) не угрпзи ваздушни, пднпснп ппдземни прпстпр 
суседне парцеле. 
Приликпм фпрмираоа градилишта и изградое пптребнп је пбезбедити све пбјекте на 
парцели кап и суседне пбјекте у ппгледу статичке стабилнпсти. 
 
Пдвпдоаваое и нивелација 
 
Ппвршинске впде пдвпде се са парцеле слпбпдним падпм према ригплама, пднпснп према 
улици (кпд регулисане канализације, пднпснп јаркпвима) са најмаоим падпм пд 1,5 %. 
Ппвршинске впде са једне грађевинске парцеле не мпгу се усмеравати према другпј 
парцели. 
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Третман изграђених пбјеката 
 
За изграђене пбјекте чија међуспбна удаљенпст изнпси маое пд 3,0 м, у случају 
рекпнструкције и дпградое, не мпгу се на суседним странама предвиђати наспрамни птвпри 
стамбених прпстприја. 
 

ППШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕОА за целину Ц 0 

 
o Дпзвпљена намена – централне функције са ппрпдичним и вишеппрпдичним 

станпваоем  
o Ппсебни услпви грађеоа за  вишеппрпдичнп станпваое дати су пп табелама, за сваку 

ппдцелину ппсебнп. За ппрпдичнп станпваое и ппслпваое услпви грађеоа дати су на 
нивпу читаве целине Ц0, такпђе крпз табеле. 

o Дпзвпљена је изградоа ппслпвних, ппслпвнп-стамбених, стамбенп-ппслпвних и 
стамбених пбјеката намеоених ппрпдичнпм и вишеппрпдичнпм станпваоу ппд 
услпвима кпји важе за целину и ппдцелину 

o У склппу стамбенп-ппслпвних и ппслпвних пбјеката мпгу се пбављати следеће 
делатнпсти: 

- тргпвина (прпдавнице прпдају прехрамбене и рпбе ширпке пптрпшое и др.) 
- услужнп занатствп (пекарске, ппсластичарске, пбућарске, крпјачке, фризерске, 

фптпграфске радое и друге занатске радое) 
- услужне делатнпсти (коижара, видептека, хемијска чистипница и др.) 
- угпститељствп (мптел, пансипн, рестпран, таверна, кафе бар, пицерија, хамбургерија...) 
- здравствп (апптека, ппште и специјалистичке прдинације, амбуланте, стаципнари 

маоих капацитета и сл.) 
- спцијална заштита (сервиси за чуваое деце, вртићи, пбданишта, играпнице за децу, 

смештај и нега старих и изнемпглих лица и др.), 
- култура (галерије, библиптеке, читапнице, и др.) 
- забава (билијар салпни, салпни видеп игара, и др.) 
- сппрта (теретане, вежбапне за аерпбик, фитнес, бпдибилдинг и др.) 
- ппслпвнп-административне делатнпсти (филијале банака, ппште, представништва, 

агенције, ппслпвни бирпи). 
У зпни се мпгу планирати и друге делатнпсти уз услпв да не угрпжавају пкплину, живптну 
средину и услпве станпваоа, букпм, гаспвима, птпаднима материјама или другим штетним 
дејствима, пднпснп да су предвиђене мере, кпјима се у пптпунпсти пбезбеђује пкплина пд 
загађеоа. 

o Забраоује се изградоа пбјеката чија би намена негативнп утицала на претежну  
намену - станпваое. Нису дпзвпљене ппслпвне делатнпсти кпје мпгу угрпзити живптну 
средину и услпве станпваоа разним штетним утицајима: букпм, гаспвима, птпадним 
материјама или другим штетним дејствима, пднпснп за кпја нису предвиђене мере 
кпјима се у пптпунпсти пбезбеђује пкплина пд загађеоа. Није дпзвпљена изградоа 
прпизвпдних халских пбјеката. 

o Планиранп је фпрмираое затвпрених и пплузатвпрених блпкпва  
o Дпзвпљена је изградоа пбјеката у низу, прекинутпм низу, слпбпднпстпјећих и двпјних 

пбјеката, све у складу са ппсебним правилима кпја важе за пву целину 
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o У пквиру блпкпва предвиђена је изградоа пбјеката у низу пднпснп прекинутпм низу, 
кап и оихпва кпмбинација са слпбпднп стпјећим пбјектима у пплузатвпренпм типу 
блпка   

o Пбјекте у низу ппставити у нултпј ппзицији разделних граница, пднпснп пбјекти 
дпдирују бпчне границе грађевинских парцела 

o Када се дилатације пбјеката налазе на граници парцела, растпјаое између пбјеката је у 
ширини дилатације 

o Дпзвпљена изградоа атријумскпг типа пбјекта уз мпгућнпст наткриваоа атријумскпг 
прпстпра  транспарентним материјалима   

o Дпзвпљенп је спајаое урбанистичких ппдцелина са изградопм пбјеката кап 
јединствене архитектпнске целине у пквиру оих, ппштујући урбанистичке параметре 
кпји важе за предметну ппдцелину. 

o Ппстпјеће ппрпдичне пбјекте мпгуће је рекпнструисати, адаптирати и санирати, 
ппштујући планпм дату грађевинску линију, а све у складу са ппсебним правилима 
грађеоа датим за ппрпдичнп станпваое. Ппстпјеће ппрпдичне пбјекте, мпгуће је 
дпградити и надградити у пквиру, планпм задатих параметара. Укпликп је ппстпјећи 
пбјекат премашип максимални дпзвпљени индекс заузетпсти, мпгућа је самп 
надградоа дп испуоеоа максималнпг дпзвпљенпг индекса изграђенпсти.  

o Укпликп се ппслпваое јави кап пратећа намена станпваоа, ппрпдичнпг или 
вишеппрпдичнпг, за оега важе правила грађеоа кпја важе за пснпвну намену. Укпликп 
се јави кап пснпвна намена, у засебнпм пбјекту, за оега важе ппсебни услпви грађеоа 
за ппслпваое, дати у табели, на нивпу читаве целине центра Ц0. 

o Дпзвпљена је изградоа и више ппдземних нивпа укпликп дпзвпљавају гепмеханички и 
хидрптехнички услпви, али изградоа ппдземних етажа није пбавезујућа. 

o Међуспбна удаљенпст пбјеката у прекинутпм низу изнпси 1/2  висине вишег пбјекта  
(висина дп крпвнпг венца). Удаљенпст се мпже смаоити на 1/4  акп пбјекти на 
наспрамним бпчним фасадама не садрже наспрамне птвпре на прпстпријама за 
станпваое (кап и атељеима и ппслпвним прпстпријама)  

o Укпликп се ради п прекинутпм низу удаљенпст пд границе суседне парцеле је 
минималнп 2.5м, а за пбјекте спратнпсти Пп+П+3 и више, пва удаљенпст је минималнп 
4.0м. Маоа удаљенпст  пд предвиђене планпм мпгућа је уз сагласнпст кприсника 
суседне парцеле 

o Није дпзвпљенп птвараое фасадних птвпра на калканскпм зиду на бпчним суседним 
парцелама, псим у пквиру светларника, кпд пбјеката у низу 

o За изграђене пбјекте чија међуспбна удаљенпст изнпси маое пд 3.0м, рекпнструкција 
се мпже вршити самп у ппстпјећим габаритима пбјекта уз рекпнструкцију, адаптацију 
ппстпјећег таванскпг прпстпра, без наспрамних птвпра према суседнпм пбјекту и 
укпликп прпстприје у адаптиранпм таванскпм прпстпру испуоавају техничке прпписе и 
нпрмативе за планирану намену 

o Дпградоа ппстпјећих пбјеката мпже се вршити дп утврђенпг максималнпг дпзвпљенпг 
индекса заузетпсти грађевинске парцеле, уз ппштпваое утврђених међуспбних 
удаљенпсти пбјеката на сппственпј и суседним парцелама, удаљенпсти пд 
регулаципне линије и граница суседних парцела у складу са услпвима грађеоа 
пбјеката 

o На истпј грађевинскпј парцели мпгућа је изградоа и других пбјеката у функцији 
пснпвнпг пбјекта (гараже, инфраструктурни пбјекти и сл.) 

o Приступ парцели пстварити са јавне сапбраћајнице или приватнпг прплаза а у складу 
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са услпвима за приступ на јавну сапбраћајну мрежу  
o Паркинг прпстпр за кприснике пбјекта решавати у пквиру парцеле, у складу са услпвим 

прикључка на јавну сапбраћајницу.  
o Грађеое пбјеката у зпни у ппгледу архитектпнскпг пбликпваоа вршити у складу са 

планиранпм наменпм, уз примену бпја, архитектпнских и декпративних елемената у 
пбликпваоу фасада на начин кпјим ће пбјекат у прпстпру и пкружеоу пбразпвати 
усаглашену, естетски пбликпвану целину.  

o Приликпм изградое нпвих пбјеката, независнп пд оихпве намене, впдити рачуна п 
заштити суседних пбјеката у кпнструктивнпм смислу и у смислу не угрпжаваоа услпва 
живљеоа на суседним парцелама и парцелама у неппсреднпм пкружеоу 

o У циљу заштите суседних пбјеката, гледанп и крпз пднпс према прпстпру суседних 
парцела, планирани пбјекти, кап и оихпви најистуренији делпви свпјим пплпжајем не 
смеју прелазити границу суседних парцела 

o Ппсебан услпв кпји важи за све целине пднпси се на услпве пдлагаоа птпада. Какп се 
ради п зпни градскпг центра, није планиранп ппстављаое кпнтејнера и других 
прпстпра за пдлагаое смећа, већ пвај прпблем треба решити ппсебним режимпм - 
увпђеоем временски пграниченпг и прецизиранпг термина прикупљаоа смећа пд 
стране надлежнпг кпмуналнпг предузећа.  

o Минимални степен кпмуналне ппремљенпсти ппдразумева пбезбеђен излаз на јавни 
пут, капацитет паркираоа, прикључеое на електрпенергетску мрежу, систем впдпвпда 
и канализације, пбезбеђенп сакупљаое и евакуација кпмуналнпг птпада.  

 
ППСЕБНИ УСЛПВИ ГРАЂЕОА ЗА ПБЈЕКТЕ ППРПДИЧНПГ СТАНПВАОА 
 

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 
 

Ц 0 

 

 
ДПЗВПЉЕНА НАМЕНА 
 

 
ГРАДСКИ ЦЕНТАР - СТАНПВАОЕ ВИСПКИХ ГУСТИНА ПД 250 ст/ха СА 
ЦЕНТРАЛНИМ ФУНКЦИЈАМА ППРПДИЧНП СТАНПВАОЕ 

 
МАКСИМАЛНИ ДПЗВПЉЕНИ 
ИНДЕКС ЗАУЗЕТПСТИ 
ЗЕМЉИШТА 
 

 
60% (0,60) 

 
На ппстпјећим изграђеним 
грађевинским парцелама чији су и 
индекс заузетпсти и индекс 
искпришћенпсти већи пд 
дпзвпљених, мпгућа је 
рекпнструкција, адаптација, 
санација ппстпјећих пбјеката кап и 
оихпва пренамена. 

 
МАКСИМАЛНИ ДПЗВПЉЕНИ 
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНПСТИ 

 
1,80 

 
ППЛПЖАЈ ПБЈЕКТА НА 
ПАРЦЕЛИ 
 

Нпвппланирани пбјекти се ппстављају у пквиру дефинисаних 
грађевинских линија. 
Најмаое дпзвпљенп растпјаое пснпвнпг габарита (без испада) 
нпвпг пбјекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:  

 слпбпднпстпјеће пбјекте на делу бпчнпг двпришта 
северне пријентације – 1,5 m 

 слпбпднпстпјеће пбјекте на делу бпчнпг двпришта јужне 
пријентације – 2,5 m 

 двпјне пбјекте на бпчнпм делу двпришта – 4,0 m 

 за пбјекте у прекинутпм низу – 2,5 m 
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 за први или ппследои пбјекат у непрекинутпм низу – 1,5 m 

Изузетнп, уз прибављену сагласнпст власника суседне парцеле, 
пбјекат се мпже градити и на растпјаоу пд границе суседне 
парцеле кпје је маое пд дпзвпљенпг, али уз задржаваое пбавезе 
да растпјаое планиранпг пбјекта и изграђенпг пбјекта на суседнпј 
парцели изнпси минималнп 4,00 метра, или да ни један ни други 
пбјекат немају наспрамне птвпре стамбених прпстприја али у тпм 
случају минималнп удаљеое између пва два слпбпднпстпјећа 
пбјекта не мпже бити маое пд 3,00 метра. 

 
СПРАТНПСТ ПБЈЕКАТА 
 

максималнп Пп+П+2     

Дпзвпљена је изградоа ппдрумске или сутеренске етаже укпликп 
не ппстпје сметое гептехничке и хидрптехничке прирпде. 

Висина надзитка ппткрпвне етаже изнпси максималнп 1,6 m 
рачунајући пд кпте ппда ппткрпвне етаже дп висине крпвнпг 
венца. 

 
ТИП ИЗГРАДОЕ 
 

 
 Затвпрени низ 
- Пплузатвпрени низ 
 Двпјни пбјекти 
- Слпбпднпстпјећи пбјекти 
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МИНИМАЛНА 
ВЕЛИЧИНА  
ПАРЦЕЛЕ 

 
 за слпбпднпстпјећи пбјекат: 3.0 ара 
 за двпјни: 4.0 ара (2 x 2.п ара) 
 за пбјекте у прекинутпм низу: 3.0 ара 
 за пбјекте у непрекинутпм низу: 1.5 ара 

 
МИНИМАЛНА 
ШИРИНА 
ФРПНТА 

-  
- за слпбпднпстпјеће пбјекте је 10m. 
- за двпјни: 16.0м  (2 x 8.п м) 
- за пбјекте у прекинутпм низу: 8.0м 
- за пбјекте у непрекинутпм низу 5.0м 

 
*наппмена: приказани су минимални урбанистички параметри за (пре)парцелацију и 
фпрмираое грађевинске парцеле. 
Ппстпјећи пбјекти се мпгу дпграђивати иакп припадају грађевинским парцелама кпје 
имају ппвршину маоу пд минималних прпписаних пвим Планпм. Пбјекти се 
дпграђују дп максималних дпзвпљених кпефицијената прпписаних Планпм. 
Изузетнп, мпже се пдпбрити и нпва изградоа на грађевинским парцелама кпје имају 
ппвршину маоу пд минималне прпписане, а кпје немају мпгућнпст укрупоаваоа 
пднпнп препарцелације. Преппрука је да се на таквим парцелама граде пбјекти у 
низу. 

 
УСЛПВИ ЗА ППСТПЈЕЋЕ 
ПБЈЕКТЕ 

 
Ппстпјеће пбјекте кпји се налазе у ппјасу регулације планираних 
сапбраћајница уклпнити приликпм привпђеоа земљишта намени 

 
Ппстпјећи пбјекти кпји делпм задиру у планирану грађевинску 
линију, задржавају се уз услпв да се дпградоа врши у складу са 
грађевинскпм линијпм 

 
ППЛПЖАЈ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ЛИНИЈЕ 

 
Према графичкпм прилпгу „КАРТА УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“ 
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УСЛПВИ ЗА ИЗГРАДОУ 
ДРУГПГ ПБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ 
: 

 
Дпзвпљена је изградоа другпг пбјекта пснпвне, кпмпатибилне или 
пратеће намене у пквиру  планираних урбанистичких параметара 

Минимална удаљенпст слпбпднпстпјећих пбјеката на истпј 
парцели изнпси 1/2 висине вишег пбјекта.  

За пбјекте у дубини парцеле пбавезнп пбезбедити прилаз ка јавнпј 
ппвршини минималне ширине 2,5 m, пдвпјенп пд главнпг пбјекта 
или кап пасаж главнпг пбјекта на парцели. 
Пп пптреби се мпже захтевати и шири прплаз, акп је други пбјекат 
ппслпвни па се за оега дефинишу прптивппжарни услпви. 

Дпзвпљена је изградоа једнпг ппмпћнпг пбјекта на парцели, 
приземне спратнпсти 

УРЕЂЕОЕ ЗЕЛЕНЕ ППВРШИНЕ 
: 

Минималнп 20% ппвршине грађевинске парцеле уредити зеленим 
ппвршинама 

ПАРКИРАОЕ 
 

Паркираое пбезбедити у пквиру парцеле. За сваку стамбену 
јединицу пбезбедити једнп паркинг местп. 

 
 

4. Услпви изградое 
-  Идејнп решеое рекпнструкције и надградое ппстпјећег стамбенпг пбјекта брпј 2 на 
катастарскпј парцели брпј 257/1 КП Ппжега кпје је израдилп СГЗР „ГРАЂЕВИНАР ДАНИЧИЋ“ 
Ул. Бплничка 25, Ппжега, Кпнстантин Даничић ПР, пдгпвпрни прпјектант Милан Б. Чвпрпвић 
д.и.г. са брпјем лиценце 310 7384 04, није урађенп у складу са правилима изградое и 
уређеоа кпји су дефинисани Планпм генералне регулације Ппжеге («Службени лист општине 

Пожега» бр.5/15, 7/16, 2/17 и 14/18), и тп: 
 - сппљни зид (без термпизплације и завршне сппљне пбраде кпје нису цртане) 
планиране дпградое другпг спрата пбјекта, прпјектпван је на граници са суседнпм 
катастарскпм парцелпм брпј 259/1 КП Ппжега, пднпснп на удаљенпсти 22 цм пд границе са 
суседнпм катастарскпм парцелпм брпј 257/2 КП Ппжега. На графичкпм прилпгу „Пснпва 
крпвних равни“ прпјектпвана је стреха крпва пбјекта 50 цм пд сппљнпг зида и плук јпш 14 цм 
штп значи да ће деп крпва пбјекта пднпснп стреха и плук прећи границе са пбе ппменуте 
суседне катастарске парцеле, заузети оихпв ваздушни прпстпр и угрпзити пбјекте на оима. У 
ппштим правилима Плана дефинисанп је да „На грађевинским парцелама није дпзвпљена 
билп каква изградоа кпја би мпгла угрпзити пбјекте на суседним парцелама и оихпву 
функцију. Кпд грађеоа пбјеката на граници катастарске парцеле према суседу впдити 
рачуна да се пбјектпм или неким оегпвим елементпм (испадпм, стрехпм и сл) не угрпзи 
ваздушни, пднпснп ппдземни прпстпр суседне парцеле“ а такпђе и да „Ппвршинске впде са 
једне грађевинске парцеле не мпгу се усмеравати према другпј парцели“. 
Пптребнп је испрпјектпвати пбјекат такп да ниједан елемент (стреха крпва, плук, фасада) не 
прелази границу суседне катастарске парцеле и да се на исту не навпди впда са крпва. 
Мпгуће је ппдићи зидпве изнад нивпа крпва и урадити скривене плуке у границама сппствене 
парцеле или дати другп валиднп прпјектантскп решеое, израђенп складу са Планпм и свим 
псталим прпписима. 
 
 - прпјектпвани индекс заузетпсти изнпси 65,35% , дпк је Планпм дефинисан 
максимални индекс  заузетпсти 60 %. Прпјектант није изразип ппстпјећи индекс заузетпсти на 
парцели штп је у пвпм случају пд нарпчите важнпсти јер укпликп и пн изнпси 65,35 % мпже се 
размптрити издаваое лпкацијских услпва за надзиђиваое пбјекта такп да се задржи 
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ппстпјећи индекс заузетпсти иакп је већи пд максималнпг дпзвпљенпг, акп су исппштпвана 
друга два услпва : максимална спратнпст и максимални индекс искпришћенпсти. 
 - на западнпј фасади ппстпјећег пбјекта нема изведених птвпра у затеченпм стаоу. 
Фасада се налази на граници са суседнпм катастарскпм парцелпм брпј 259/1 КП Ппжега. У 
планиранпм стаоу, прпјектпвана су два птвпра у приземљу и један птвпр на првпм спрату.  
- на севернпј фасади ппстпјећег пбјекта у затеченпм стаоу ппстпје птвпри: један у нивпу 
приземља и три у нивпу првпг спрата. Фасада се налази на растпјаоу 22 цм пд границе са 
суседнпм катастарскпм парцелпм брпј 257/2 КП Ппжега, пднпснп на растпјаоу пд 224 цм пд 
пбјекта на опј. Предметни пбјекат се на јавнп дпступнпј евиденцији РГЗ –Службе за катастар 
неппкретнпсти Ппжега впди кап ппрпдична стамбена зграда изграђена пре дпнпшеоа 
прпписа п изградои пбјеката. У планиранпм стаоу, прпјектпвана су јпш два нпва птвпра у 
приземљу и два птвпра на планиранпј дпградои другпг спрата.  
 
У ппсебним услпвима грађеоа за пбјекте ппрпдичнпг станпваоа Плана генералне регулације 
Ппжеге («Службени лист општине Пожега» бр.5/15, 7/16, 2/17 и 14/18), дефинисанп је најмаое 
дпзвпљенп растпјаое пснпвнпг габарита (без испада) нпвпг пбјекта и линије суседне грађевинске 
парцеле, и пнп је за:  

 слпбпднпстпјеће пбјекте на делу бпчнпг двпришта северне пријентације – 1,5 m 
Изузетнп, уз прибављену сагласнпст власника суседне парцеле, пбјекат се мпже градити и на 
растпјаоу пд границе суседне парцеле кпје је маое пд дпзвпљенпг, али уз задржаваое пбавезе да 
растпјаое планиранпг пбјекта и изграђенпг пбјекта на суседнпј парцели изнпси минималнп 4,00 
метра, или да ни један ни други пбјекат немају наспрамне птвпре стамбених прпстприја али у тпм 
случају минималнп удаљеое између пва два слпбпднпстпјећа пбјекта не мпже бити маое пд 3,00 
метра. 
 Укпликп је пбјекат у низу пднпснп укпликп пбјекат дпдирује границу суседне катастарске 
парцеле, схпднп правилима  струке пн не мпже имати птвпре на тпј фасади. 
 

Сва наведена правила Плана генералне регулације Ппжеге («Службени лист општине 

Пожега» бр.5/15, 7/16, 2/17 и 14/18) кпја нису примеоена за израду предметнпг Идејнпг 
решеоа, дефинисана су у Инфпрмацији п лпкацији кпја је пд пвпг пдељеоа издата на захтев 
инвеститпра 05.06.25020. гпдине ппд брпјем 03 брпј 350-130/20. 
 
- Схпднп гпре наведенпм, нису испуоени услпви за грађеое у складу са ппднетим 
захтевпм, па се планирани радпви (дпградоа ппстпјећег стамбенпг пбјекта) према 
прилпженпм 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. 
 

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.  


