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Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне
средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву Основне школе „Петар Лековић“
из Пожеге, ул.Петра Лековића бр.1, матични број 07112793, ПИБ 101002659, који је поднет
преко пуномоћника Предузећа за пројектовање, производњу и услуге „ЕКОТЕРМ“ Д.О.О.
Ужице, ул. Вуколе Дабића бр.4, матични број 17579134, ПИБ 103456974, 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 -
др.закон, 9/20 и 52/21), члана 10 став 4 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем («Сл.гл.РС» број 68/2019 и Плана генералне регулације
Пожеге („Службени лист општине Пожега“ бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21) издаје

 

                                                      ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

      о немогућности изградње гасног генератора топлоте

на катастарској парцели бр.47 КО Пожега



 

1. Подаци о катастарској парцели/локацији

-          Према подацима о катастарској парцели од 27.07.2022.године, који су преузети са
портала еУправе, катастарска парцела бр.47 КО Пожега (број листа непокретности 3463 КО
Пожега) се према врсти земљишта води као градско грађевинско земљиште, док се по
култури и класи води на следећи начин:

            -          земљиште под зградом и другим објектом у површини 478м2 (објекат бр.1 –
објекат основног образовања – Основна школа Петар Лековић, спратности По+П+1, објекат
изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката),

-          земљиште под зградом и другим објектом у површини 163м2 (објекат бр.2 – објекат
других делатности, спратности П, објекат изграђен без одобрења за градњу),

-          земљиште под зградом и другим објектом у површини 33м2 (објекат број 3 -помоћна
зграда, спратности П, објекат изграђен без одобрења за градњу),

-          земљиште уз зграду и други објекат у површини 1689м2.

 

Укупна површина катастарске парцеле је 2363м2. Парцела је јавна својина, власник
Општина Пожега, Трг Слободе 9, са обимом удела 1/1.

Власник сва три објекта на парцели је Република Србија, корисник Основна школа Петар
Лековић, Пожега, ул. Војводе Степе бр.2, са обимом удела 1/1.

            -          Остали подаци за локацију од надлежног РГЗ -  Службе за катастар
непокретности Пожега у поступку обједињене процедуре нису прибављани.

 

2. Подаци о класи и намени објекта

-          Према поднетом захтеву и ИДР планирани објекат је класификован као „Остале
грађевине (осим зграда) другде некласификоване“, категоорије Г (инжењерски објекти),
класификациони број 242002, процентуална заступљеност 100%.

 

3. Намена, правила уређења и грађења из ПГР Пожеге

-          Катастарска парцела бр.47 КО Пожега се налази у оквиру градског урбанистичког
подручја Пожеге, где су правила изградње и уређења локације прописана Планом генералне
регулације Пожеге (Службени лист општине Пожега бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и
15/21).

-          Према намени простора дефинисаној у Плану генералне регулације Пожеге,
предметна локација припада градском центру, урбанистичкој зони Ц0, целини Ц0.7,
подцелини Ц0.7.1, са наменом Основно образовање – Основна школа „Петар Лековић“.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ



-          У наредном планском периоду у области школства, за постојеће и планиране објекте,
потребно је обезбедити виши степен опремљености, односно већи стандард у складу са
важећим нормативима за објекте ове намене, а у циљу подизања нивоа образовања и
постизања неопходних услова за одвијање савременог наставног рада у овим објектима.

-          Реформе у систему школства, захтевају и преструктуирање у оквиру основних и
средњих школа, повећање потреба за школским простором, што ће се решавати у наредном
планском периоду, са реорганизацијом целокупног образовног система.

-          Према демографској пројекцији за 2025.годину, основну школу до краја планског
периода похађаће око 1300 ученика, што чини 10,7% од укупно планиране популације у
градском подручју, за које је потребно обезбедити 26000м2 површине комплекса и 10 400
м2 изграђеног простора, тако да у односу на постојеће капацитете недостаје 5510 м2
земљишног комплекса и 3 540 м2 изграђеног простора.

-          Постојећи проблеми у функционисању основног образовања на градском подручју
(недовољна површина комплекса и школског простора у односу на број ученика, просторна
ограниченост за даље ширење и недовољна уређеност комплекса) планом су предвиђени да
се реше кроз:

1. Реконструкцију и доградњу објеката у оквиру постојећих комплека ОШ «Емилија
Остојић» и «Петар Лековић», опремање савременим средствима и уређење слободног
простора у комбинацији зелених и поплочаних површина, и обезбеђење паркинг
простора.

2. Изградњу новог комплекса основног образовања на локацији Миловића ливаде са
капацитетом од 280 деце и површином од 5600 м2.

-          Изградњом нове школе и смањењем броја деце у постојећим основним школама,
побољшаће се услови за функционисање основног образовања, као и обезбедити
равномернија покривеност планског подручја објектима основног образовања.

-          Нови комплекс се планира на неизграђеној локацији у оквиру површина
резервисаних за јавне функције. Нови објекат основне школе треба да испуњава све
прописане услове за објекте ове намене у складу са нормативима и да садрже сву потребну
опремљеност и наставна средства у складу са савременим стандардима у овој области, као
један од предуслова за подизање нивоа образовања.

-          У објекту основног образовања предвидети део намењен предшколском образовању,
а у оквиру комплекса отворене и затворене садржаје намењене спорту и рекреацији.

-          Слободне површине уредити комбинацијом зелених и поплочаних површина, уз
обезбеђење простора за паркирање.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Намена: објекти у функцији основног образовања
Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта урбанистичке
регулације“, у конкретном случају минимално растојање између грађевинске и
регулационе линије износи 5м, осим у делу постојећег објекта старе школе где се исте
поклапају
Потребна површина школског простора: 8м2/ученику
Потребна површина комплекса: 20-25м2/ученику
Максимална спратност: По+П+2
Максималан индекс заузетости грађевинске парцеле: 40%



Максимална висина коте венца: 12м
Приступ комплексу предвиђен је са јавне саобраћајнице
Обезбедити довољан број паркинг места у складу са условом 1ПМ/1учионица
Избор материјала за изградњу и обликовање треба да буде у складу са наменом
простора и окружењем
Кровови треба да буду обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45%
Ограђивање комплекса извршити транспаретном оградом до висине 1.60м
При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање ове врсте
објеката. Услове и начин фундирања прилагодити резултатима детаљних геолошких
истраживања
При пројектовању морају се испоштовати сви услови за несметано кретање деце,
старих, хендикепираних и инвалидних лица
Врсте зеленила које се саде у дворишту школе не смеју да буду крте (врба, бреза и сл.),
бодљикаве и отровне врсте. Корисне саднице за ове комплексе су оне са ниском
крошњом. Препоручују се фитоцидне здраве врсте. Високо дрвеће не треба садити на
јужној страни.
За потребе формирања грађевинске парцеле извршити парцелацију, односно
препарцелацију у складу са законом.

 

4. Услови изградње

-          Идејно решење „За изградњу гасног генератора топлоте на кп 47 КО Пожега“,
урађено од „ЕКОТЕРМ“ Д.О.О. Ужице, ул.Вуколе Дабића бр.4, није у складу са правилима
изградње и уређења Плана генералне регулације Пожеге за подцелину Ц0.7.1.

-          Према предметном идејном решењу, планирана је изградња помоћног објекта –
гасног генератора топлоте у северном делу парцеле, у делу између грађевинске и
регулационе линије, где није дозвољена изградња.

-          На предметној парцели је дозвољена изградња објеката искључиво у функцији
основне намене, у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и у простору дозвољене
изградње унутар дефинисане грађевинске линије.

-          Имајући у виду горе наведено, нису испуњени услови за грађење у складу са
поднетим захтевом, па се планирана изградња према приложеном идејном решењу не
може одобрити.

-          Изградња на предметној локацији се може одобрити у складу са важећим
планом, у новом посебном поступку за издавање локацијских услова.

 

5.         Поука о правном средству

-          На издате локацијске услове у року од три дана од дана достављања може се изјавити
приговор општинском већу преко овог органа или електронским путем кроз централни
информациони систем.

 

-          Саставни део овог акта је графички прилог бр.1 – Извод из Плана урбанистичке
регулације



 

Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп  

                                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ,    
                                                                                                                                       

                                                                                                                            Нада Красић, дпп

 

 

 

 

 

Графички прилог бр.1

 

 


