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Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту 
животне средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву Петровић Предрага из 
Табановића, ЈМБГ 1706991790016, који је поднет преко пуномоћника Павловић Зорана из 
Чајетине, ул. Светосавска бр.8, ЈМБГ 1408985790089, на основу члана 53а став 1 Закона о 
планирању и изградњи („Сл.гласник 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 и 145/14), члана 2 став 9 Уредбе о локацијским 
условима („Сл.гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Просторног плана општине 
Пожега (Службени лист општине Пожега бр.8/13) издаје 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
      за изградњу хладњаче 

        на кат. парцели број 205/7 КО Табановићи 
 

1. Подаци о катастарској парцели/локацији 
- Према подацима Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности 
Пожега који су јавно доступни преко интернета (портал РГЗ – „јавни приступ“), катастарска 
парцела број 205/7 КО Табановићи се према врсти земљишта води као грађевинско 
земљиште ван граница ггз, док се према начину коришћења земљишта води као шума 5. 
класе. Укупна површина парцеле је 1400м2, облик својине – приватна својина, власник 
парцеле је Петровић (Бранко) Предраг.   
 

2. Подаци о класи и намени објекта 
- Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр.22/15), 
планирани објекат припада класи Затворена складишта – хладњаче, категоорије В 
(захтевни објекти), класификациони број 125223. 
 

3. Намена, правила уређења и грађења из ППО Пожега 
- Катастарска парцела број 205/7 КО Табановићи се налази у подручју обухваћеним 
Просторним планом општине Пожега (Службени лист општине Пожега број 8/13). 
- Према намени простора дефинисаној у ППО Пожега (Реферална карта бр.1 - Намена 
простора), кат. парцела број 205/7 КО Табановићи припада шумском земљишту.  
 

Шумско земљиште – правила грађења 
У складу са Законом о шумама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012 и 

89/2015), у просторном плану се штити и унапређује шумско земљиште и шуме. На 
шумском земљишту није дозвољена промена састава шумских састојина и њихова 
неконтролисана експлоатација, кao ни изградња која би угрозила основну намену простора.  

Минимално дозвољена изградња је у функцији побољшања стања шума или њене 
боље приступачности и квалитетнијег коришћења. Под само плански одређеним условима (у 
складу са Шумском основом и овим Планом) може се врло ограничено мењати основна 
намена шумског земљишта, уз предходно добијену сагласност управљача. 

На шумском земљишту се не дозвољава изградња која би угрозила основну намену 
простора. Промена намена шума и шумског земљишта дефинисана је чланом 10 Закона о 
шумама (Сл.гл. РС број 30/10). Планом развоја шумског подручја мора бити утврђена свака 
промена намене шумског земљишта. 

Планирана техничка инфраструктура остаје у коридорима постојећих саобраћајница 
са минималним угрожавањем шумског земљишта.  
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Објекти који могу да се граде на шумском земљишту, али искључиво на 
непошумљеним површинама (чистине, пропланци, девастиране површине уз пут и сл.) су: 
− објекти за туристичко-рекреативне сврхе; 
− пратећи  објекти   (шанк-барови,   настрешнице,   одморишта,   просторије  за опрему и 

сл.) и   објекти за одржавање и експлоатацију шума; 
− партерно уређење (одморишта, стазе и сл.). 

За изградњу објеката и уређење површина обавезно употребљавати искључиво 
природне материјале (дрво, камен, шиндра) и традиционалне форме у склађене са 
окружењем. 

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити 
површине до 40 m², максималне спратности П+Пк. 

Највеће дозвољене висине настрешница су 7 m'. 
Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити максималне површине 400 m², 

максималне спратности П+1 (уз услов да је изградња ових објеката утврђена планом развоја 
шумског подручја). 

Код материјализације објеката изграђених у функцији туризма, рекреације и ловства 
генерална сугестија је коришћење традиционалних материјала, карактеристичних за народно 
градитељство овог краја. Ипак, не заобићи и решења која би била огледало времена у коме 
настају, имајући у виду морфологију терена и окружење. 

Правила за коришћење, уређење и заштиту ловишта су: 
− санитарни лов у циљу очувања оптималне бројности животиња и спречавања заразних 

болести, 
− забрану свих делатности које мењају услове станишта, 
− заштиту ретких и проређених врста дивљачи, 
− гајење главних гајених врста дивљачи (јелен обичан, срна, дивља свиња и фазан) и 

споредних врста дивљачи на "природан" начин за отворена ловишта, до постизања 
економског капацитета, 

− заштиту дивљачи од болести, предатора, криволова и елементарних непогода (поплава) 
и 

− уређивање ловишта изградњом ловно-техничких објеката, ловних објеката, одржавање 
просека, ловних путева и комуникација у ловишту. 
У ловиштима предвидети и: 

− изградњу ловно-техничких објеката у зависности од бројног стања дивљачи, а градити 
их од природних материјала и уклопити у природни амбијент ловишта, 

− ограђивање делова ловишта ради интензивног гајења и заштите и лова дивљачи, 
− изградњу ловно - производних објеката  и 
− подизање ремиза на оним местима у ловишту где нема природних површина које могу 

да пруже заштиту дивљачи. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ППО ПОЖЕГЕ  

За парцеле које се налазе на граници или са друге стране одређених граница 
(грађевинског подручја, зоне, одређене намене и сл,) служба надлежна за издавање 
локацијске дозволе дозволу издаје на основу правила овог плана за доминанатну намену у 
окружењу предметне парцеле.  

Доминантна намена у окружењу предметне локације је пољопривредно земљиште – 
обрадиве површине. 

 

Пољопривредно земљиште – правила грађења 
На пољопривредном земљишту је могућа изградња само под одређеним условима:  
− На пољопривредном земљишту на коме је завршена комасација не може се вршити 

изградња објеката и подизање вишегодишњих засада и усева на комасационом 
подручју (чл. 36 Закона о пољопривредном земљишту - („Сл.гл. РС број 62/06, 65/08, 
41/09, 112/2015 и 80/2017); 

− Претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште је могуће само 
израдом Плана детаљне регулације; 

− За изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и 
пласмана пољопривредних производа: магацини репроматеријала (семе, вештачка 
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ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за 
производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за 
производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну 
прераду пољопривредних производа и објекти намењени за интензиван узгој стоке и 
перади (фарме, кланице и сл.) дозвољена је изградња без плаћања промене намене 
пољопривредног земљишта у случајевима сходно члану 26 Закона о пољопривредном 
земљишту („Сл.гл. РС број 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015 и 80/2017); 

− У случају формирања зона повременог становања (викенд становања), зона се не може 
формирати за мање од десет објеката и за њу је обавезна израда Плана детаљне 
регулације; 

− Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката 
инфаструктуре је дозвољена у коридорима саобраћајница уз сагласност надлежног 
предузећа за путеве; 

− Објекти туристичких и пратећих садржаја на парцелама непосредно наслоњеним на 
саобраћајницу, површине максимално до 0,5 ha, са решеним приступом на јавну 
саобраћајну површину, израдом Урбанистичког пројекта.  
Становање је дозвољено само као пратећа намена, за властите потребе, уз основну 
намену на парцели са површином габарита стамбеног објекта, или дела, до 10% од 
укупно дозвољеног индекса заузетости на парцели. 

− Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње, изван грађевинског 
подручја, могу се градити само за властите потребе у функцији обављања 
пољопривредне делатности; 

− Без плаћања промене намене пољопривредног земљишта, дозвољена је изградња или 
реконструкција породичног стамбеног објекта пољопривредног домаћинства или у 
случају природног раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200 m2 
стамбеног простора.  

 

• Објекти и комплекси примарне пољопривредне производње 
У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну намену, 
односно пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске 
основној намени простора – пољопривреди. 
Величина производног комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета производње.  
За све пољопривредне производне комплексе на површинама већим од 0,5 ha потребна је 
израда одговарајуће планске или техничке документације.  
 

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или   групације 
објеката међусобно функционално повезаних. 
 

Табела бр.23: Оптимална величина парцеле за производне комплексе (објекте и 
пољопривредне културе која се узгајају)  

пољопривредни објекти оптимална потребна површина 
виноград и објекти на поседу 0,5 ha 
расадник цвећа и објекти 0,5 ha 
воћњак или повртњак и објекти 1 ha 
ратарска производња и објекти 2 ha 
сточна фарма  5 ha 
 

Ћумуране  
-Објекти морају бити удаљени најмање 1000 m од границе грађевинских подручја насеља 
стамбене и мешовите намене, грађевинских подручја насеља мешовите и јавне намене, 
односно објекти морају бити удаљени најмање 200 m од руба шуме;  
-Објекти морају бити изграђени у зони тако да струје ветрова односе настале гасове и буку у 
правцу супротном од грађевинских подручја насеља стамбене и мешовите намене, односно 
грађевинских подручја насеља мешовите и јавне намене;  
- Постројење мора бити изграђено на начин којим се потпуно спречава процуривања било 
каквих отпадних вода и течности из постројења у земљиште, подземне воде или површинске 
водотокове, као и мешање отпадних вода са водама од атмосферских падавина;  
- Гасови се морају испуштати на контролисан начин на врху постројења;  
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- Складиште производа, места за претовар и паковање производа извести као затворена, ради 
спречавања емисије прашкастих материја.  
 

У случају постојећих објеката за производњу ћумура, који су удаљени мање од 1000 метара 
од границе грађевинских подручја насеља стамбене и мешовите намене, односно 
грађевинских подручја насеља мешовите и јавне намене, налаже се прибављање резултата 
мерења нивоа чађи у ваздуху. 
 

o Урбанистички параметри 
Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је: 
− за производне пољопривредне комплексе максимално 30% 
− за туристичко-услужне намене максимално 40% 
− за објекте повременог становања максимално 20% 
− за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског подручја 

по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се парцела 
непосредно наслања. 

Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.) се не 
обрачунавају индексом заузетости. 
 

Дозвољена спратност објеката je: 
− за производне објекте у складу са производним процесом 
− за туристичко-услужне садржаје максимална спратност је П+2+Пк 
− за објекте повременог становања максимална спратност је П+Пк 
− за објекте руралног становања максимална спратност је П+1+Пк 
 

Положај објекта и позиционирање производног комплекса 
Минимална заштитна растојања која се морају испоштовати при формирању нових 
производних комплекса или објеката за пољопривредну производњу су: 
− од насељеног места – грађевинског подручја 500,0 m', у случају интензивнијег 

коришћења хемикалија-пестицида не мање од 800,0 m' 
− од водотокова 100,0 m' 
− од државних путева 200,0 m' 
 

Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и објеката у 
суседству су: 
− од стамбених зграда, државних путева, као и речних токова – 200,0 m'  
− од изворишта водоснабдевања - 800,0 m'.  
Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину за 
фарме са преко 500 условних грла. 
Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта 
примарне дораде или прераде (кланица, хладњача, и сл.) износи 100 условних грла. 
 
Имплементација просторног плана 
Обавезна је израда Плана детаљне регулације за претварања пољопривредног или 
шумског у грађевинско земљиште (према условима прописаним овим планом у поглављима 
3. Правила уређења и грађења за просторе изван граница грађевинских подручја насеља, 
3.2. Пољопривредно земљиште и 3.3. Шумско земљиште). 

 
4. Услови изградње 
- Предметна локација се налази у зони шумског земљишта где није дозвољена 
изградња планираног објекта – хладњаче. На предметној локацији може се издати 
одобрење за изградњу планираног објекта на основу правила доминантне намене у 
окружењу (правила за изградњу на пољопривредном земљишту), уз обавезну 
претходну израду Плана детаљне регулације. 
- Сходно горе наведеном, нису испуњени услови за грађење у складу са поднетим 
захтевом, па се планирани радови према приложеном идејном решењу не могу 
одобрити. 
- Изградња објекта се може одобрити у складу са плански дефинисаним 
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условима уређења и правилима грађења, у новом, посебном поступку за издавање 
локацијских услова, а након израде и усвајања Плана детаљне регулације који ће бити 
основ за издавање услова за изградњу и промену намене у грађевинско земљиште. 
 
 

5.   Поука о правном средству 
- На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу 
у року од три дана од дана достављања локацијских услова. 
 
 

Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп 
 

                     Н а ч е л н и к, 
                           Нада Красић, дпп 

    

        

 
 
 
 
 
 
 
. 


