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Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту 
животне средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву Вуколић Срећка из 
Ариља, Бреково бб, ЈМБГ непознат, који је поднет преко пуномоћника Новаковић 
Војислава из Београда, адреса непозната, ЈМБГ непознат, 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, 145/14 и 83/18), 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 
      о немогућности изградње пословног објекта 

        на кат. парцели број 516/1 КО Милићево Село 
 

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 516/1 КО Милићево Село се према врсти земљишта 
води као пољопривредно земљиште, док се према начину коришћења земљишта води као 
њива 3. класе. Укупна површина парцеле је 4919м2, облик својине – приватна својина, 
власник парцеле је Вуколић (Симеун) Срећко.   
 

2. Подаци о класи и намени објекта 
- Према Захтеву за издавање локацијских услова и Правилнику о класификацији 
објеката („Службени гласник РС“ бр.22/15), планирани објекат припада класи Пословне 
зграде до 400м2 и П+2, категоорије Б (мање захтевни објекти), класификациони број 
122011. 
 

3. Намена, правила уређења и грађења из ППО Пожега 
- Катастарска парцела број 516/1 КО Милићево Село 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), катастарска парцела број 516/1 КО Милићево Село налази се у радној зони, у 
планираном грађевинском подручју.  
 
Објекти пословања и привреде: Простор за производне делатности обезбеђује се у радној зони, а 
у одређеној мери и под одређеним условима може и у оквиру стамбене зоне (категоризација 
производње). У оквиру радне (привредне) зоне обавезна је израда Урбанистичких пројеката због 
разраде локације за све објекте из категорије В,Г и Д заштите животне средине.  
Радне зоне обухватају врло широк спектар привредних делатности почев од индустријске, 
мануфактурне и занатске производње, објеката саобраћајне привреде, преко складиштења, продаје 
на отвореном, па до оних облика малопродаје који захтевају велике продајне просторе типа 
хипермаркета.  
У привредне зоне могу да буду укључени и објекти високо комерцијализованих спортских 
активности или масовних облика забаве типа луна паркова. Намене које се могу јавити у оквиру 
привредних локација, поред наведених делатности јесу и погони и базе грађевинских предузећа, 
складишта робе, грађевинског материјала, складишта течних и чврстих горива, робни терминали 
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и робнотранспортни центри, велики комплекси трговине, посебне врсте тржних и услужних 
центара и сл., са наглашеним обимним саобраћајем, великом посетом, знатнијим оптерећењем и 
сл. 
 

Пословање и производња у радној зони: Комплекси у радним зонама углавном су организовани 
као вишефункционални комплекси, али и као објекти услужног и производног занатства и других 
делатности рада, комерцијалних објеката типа робно-тржних центара, велепродајних објеката, као 
и објеката сервисно - услужних делатности (бензинске и гасне станице, праонице возила, 
заједничке гараже и сл.). У оквиру производних делатности могу се наћи прехрамбена индустрија, 
грађевинарство и производња грађевинскох материјала, складишта, текстилна индустрија, већа 
трговинска предузећа, занатска приозводња...  
Комплекси у радној зони треба да буду тако организовани, да су комерцијални објекти, 
административна или управна зграда или садржаји којима приступају посетиоци (изложбени 
салони, продајни простори и сл.), позиционирани према јавној површини (саобраћајници), а 
производни објекти (производне хале,магацини, складишта и сл.) у залеђу парцеле.  
Дозвољене су све групе делатности осим оних које угрожавају људе и животну средину 
(земљиште, ваздух и воду).  
Комерцијално-пословни комплекси су комплекси различите величине са доминантном 
комерцијалном наменом, најчешће дуж примарних саобраћајница (велетржнице, складишта, 
дистрибутивни центри...).  
Производни комплекси су већи производни погони, обично међусобно технолошки повезани или 
локације намењене разноврсним привредним активностима: грађевински погони, складишта, 
робно-транспортни центри и др..  
Производно-комерцијални комплекси углавном су организовани као вишефункционални 
мешовити производно и комерцијални комплекси у које спадају и комплекси посебне намене. 
Дозвољене су све групе делатности осим оних које угрожавају људе и животну средину 
(земљиште, ваздух и воду).  
 

Административно-пословни објекти:  Ови објекти су намењени за смештај 
административно-канцеларијског дела пословања тј. управних канцеларија, сала за састанке, 
изложбене поставке производних асортимана, контролне лабараторије производа и сл. и они су 
углавном репрезентативног карактера. Физички су одвојени од самих производних погона, док се 
могу комбиновати са магацинско-складишним просторима и смештени су на прилазном делу 
парцеле на грађевинској линији.  
 

Производни објекти:  Ови објекти су намењени за смештај производног дела пословања у 
смислу израде и формирања самог производа (полупроизвода).  
Димензије и облик производних објеката условљава технолошки процес производње, диспозиција 
и величина производних уређаја и машина које су у њих смештени. Најчешће су то приземне 
једнобродне или вишебродне хале са разним типовима увођења дневног осветљења (преко крова, 
зидова или базикално).  
Пратеће просторије у овим објектима су гардеробе радника са санитарним чворовима (евентуално 
са трпезаријом), те разне оставе за алат, магацини и складишта материјала или производа, затим 
радионице за поправку механизације и сл. Ови објекти, поред тога што омогућују потребне услове 
за обављање производње, врше и заштиту садржаја од нежељених ефеката те производње 
(бука,хемијско биолошке еманације...).  
Правилном диспозицијом на парцели и физичком одвојеношћу од ,,мирисних садржаја,, (објекти 
се лоцирају у дужини парцеле одвојено од административно приступног дела), као и потребном 
техничком опремљеношћу - (сепаратори, филтери, контејнери за смеће...), постиже се заштита 
животне средине од негативних утицаја производних процеса. Није сувишно да се напомену и 
визуелно-естетски тј. психолошки ефекти које изазивају ови објекти и на које може да се утиче 
правилном архитектонско-естетском концепцијом у избору облика, материјала и вегетације.  
У оквиру комплекса производних објеката забрањена је било каква врста становања.  
 

Складишта: Ови објекти су намењени за складиштење-депоновање сировина, полупроизвода и 
готових производа производног процеса једне радне организације. Треба да буду конципирани у 
виду једне или више хала (распона 8 - 20 m), чије димензије, облик и распоред условљава сам 
технолошки процес. Физички су независни објекти или су у комбинацији са административним 
или са производним објектима.  
У оквиру објеката могу постојати и пратећи садржаји - гардеробе за раднике са санитарним 
чвором и трпезаријом, те пратеће канцеларије за магационерску службу, оставе за алат и слично. 
Овим објектима може да се дода радионица за поправке и одржавање механизације и слично. 
Нарочиту пажњу треба обратити противпожарној заштити. При организацији складишног 
комплекса велику улогу игра саобраћајна диспозиција. 
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Правила грађења и уређења објеката привреде и малих и средњих предузећа:  
• минимална величина грађевинске парцеле je 15 ари;  
• минимална ширина грађевинске парцеле je 20 m;  
• приступни пут за везу са јавним путем je минималне ширине 5m c радијусом кривине 
прикључка од минимум 10-12 m, с тим да се приступ парцели поставља сједним улазом-
излазом;  

• у границама грађевинске парцеле се обезбеђује паркирање свих теретних и путничких возила, 
потребан манипулативни простор и складишта за оне делатности и МСП која имају веће 
транспортне захтеве и материјалне уносе (сировине, репроматеријале и готове производе);  

• минимално опремање грађевинске парцеле, локалитета и зоне подразумева обезбеђење 
следећих инфраструктурних објеката: приступни пут, водоснабдевање, прикупљање и 
пречишћавање отпадних вода, приључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу; 
уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила; и посебне просторије 
или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада;  

• у границама грађевинске парцеле се подиже заштитни зелени nojac према зонама и суседним 
парцелама са стамбеном и јавном наменом;  

• у зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Максимална спратност 
објеката у оквиру радне зоне је приземље са технолошком висином уз могућност формирања 
спратне етаже у зависности од технолошког поступка и евентуално поткровље код пословног 
објекта (П+1+Пк).  

• степен изграђености грађевинске парцеле је максимално до 50%;  
• за скупне локације (комплекси и локалитети) могу се предвидети заједнички сервиси као што 
су: техничко одржавање и опслуживање инфраструктурних, складишних и производних 
објеката, служба обезбеђења и надзора, логистичка подршка и др.;  

• минимум 20% укупне површине парцеле заузимају зелене површине, укључујући и заштитне 
зелене појасеве; и  

• обавезна је примена заштитних растојања од окружења и предузимање мера заштите животне 
средине за локалитете и појединачне производне капацитете на основу процене утицаја на 
животну средину, а за зоне и скупне локације производних капацитета на основу стратешке 
процене утицаја на животну средину у складу са Уредбом о утврђивању Листе I пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину („Службени гласник PC", број 144/2008);  

• све делатности и услуге се морају обављати у објектима;  
• паркирање, утовар – истовар - треба организовати на парцели.  

 

У циљу заштите животне средине, не сме се дозволити да се планирани објекти баве:  
- набавком, продајом и складиштењем отровних и радиоактивних сировина и материјала;  
- производњом опасном по здравље радника и околног становништва;  
- производњом која доводи до загађења вода, ваздуха и земљишта.  
 

У оквиру парцела обавезно формирати тампон зеленило.  
 

Може се одобрити промена намене грађевинских парцела са стамбеном и стамбено-пословном 
наменом у производну намену за предузећа која не подлежу процени утицаја на животну средину 
и, евентуално, за предузећа на које се примењује Листа II Уредбе на основу процене утицаја на 
животну средину, под условом да се обезбеди утврђено заштитно растојање од суседних парцела и 
објеката и предузму предвиђене мере заштите животне средине.  
За објекте пословања могућа је фазна реализација, с тим да се пројектном документацијом, 
обавезно, сагледава и разрађује објекат као целина.  
Свака појединачна фаза треба да је функционална целина за себе , која може да функционише 
независно од реализације наредне фазе.  
Сви производни погони са опасним делатностима по животну средину, морају имати властите 
уређаје за пречишћавање отпадних вода у складу са условима надлежних предузећа. Мере заштите 
животне средине спроводиће се у складу са Законом о процени утицаја на животну средину и 
измене и допуне 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.  
 

Положај објекта на парцели 
На изграђеној парцели, за доградњу постојећег објекта или изградњу другог објекта, 

задржава се постојећа грађевинска линија. На неизграђеним просторима минимално одстојање 
грађевинске линије од постојеће регулационе линије је 5,0m, осим у случају када то услови 
терена или локације не дозвољавају када може бити мање, али не мање од 3,0m. 
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Уз државни или општински пут граница заштитног појаса представља грађевинску 
линију. Исто то важи и за мрежу и објекте техничке инфраструктуре код којих је граница 
заштитног појаса уједно грађевинска линија. У случају изградње траса и објеката техничке 
инфраструктуре, у изграђеним просторима, морају се поштовати минимално прописана растојања 
ових објеката од постојећих објеката. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости: Пословање: радна зона ..................... 60%  
 

Највећа дозвољена спратност: 
Спратност објеката пословања, производње, комерцијалних делатности и слично зависи од 
технолошког процеса који се у њима обавља: 
• пословни (услуге): максимално П+1+Пк;  
• мешовито пословање: максимално П+1;  
• производни: максимално П+1;  
 

Међусобна удаљеност производног објекта, у производном комплексу, од суседног објекта 
друге намене  

Производни објекат, у производном комплексу, од суседног објекта друге намене мора се 
одвојити са минималним зеленим заштитним појасом од 10m, по ободу властите парцеле уз 
минималнуудаљеност од суседног објекта од 15 m.  

Нови објекат се може градити на растојању мањем од дозвољеног уз претходно 
прибављену сагласност власника односно корисника суседне парцеле. У том случају, на 
калканском зиду новог објекта забрањени су било какви наспрамни отвори.  

На калканском зиду новог објекта у низу односно новог једнострано узиданог објекта 
према суседном постојећем објекту на граници прцеле, а који има изграђен светларник, обавезна је 
изградња светларника исте величине и симетричног постојећем светларнику. У светларнику 
објеката у низу или двојних објеката дозвољени су наспрамни отвори помоћних просторија и 
степеништа. 
 

Растојање од границе парцеле 
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне 
грађевинске парцеле је за: 
- пословне објекте на бочном делу дворишта 5,0 m.  
- производне објекте на бочном делу дворишта 10,0 m.  
 

На властитој парцели мора се обезбедити минимум 5,0 м заштитног зеленог појаса по ободу 
парцеле. Минимална површина која на парцели мора остати слободна, односно уређена и 
озелењена, за пословне, производне и комерцијалне делатности је 30% . 
 

Помоћни објекти  
- уколико при изградњи објекта, парцела није искоришћена до максималног степена изграђености 
односно степена заузетости, може се градити и други објекат до потпуног искоришћења парцеле у 
границама дозвољених индекса.  
- помоћни објекти могу се градити на парцели уз услов да њихови габарити улазе у обрачун 
индекса изграђености и заузетости и у складу са прописаним одстојањима.  
Помоћни објекти могу бити спратности П+0, у дворишном простору иза главног објекта и на 
удаљености од минимално 1,5 m од међе. 

 

Одводњавање: решити у границама сопствене парцеле. Површинске воде са једне грађевинске 
парцеле не могу се усмеравати ка другој грађевинској парцели, нити према јавној површини. 
 

Излаз на јавну саобраћајницу: Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на 
јавну саобраћајницу. Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, 
њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне ширине 6,5 m 
за производно - пословни објекат/комплекс. Ако је тај приступни пут дужи од 30m, мора имати 
ширину за двосмерни саобраћај и окретницу за меродавно возило (минимум за путничко возило 
или пожељно камион ) 
 

Паркирање и гаражирање возила: За производну намену треба обезбедити 6 паркинг места на 
1000м2 корисне површине објеката, за пословање 14 паркинг места на 1000м2 корисне површине 
објеката. 

Магистрални цевовод: Ширина појаса заштите цевовода ван насеља одређује се у односу на 
пречник цевовода и то:  
Ø80 mm - Ø 200 mm = 1,5m;  
Ø 300 mm = 2,3 m;  
Ø 300 mm - Ø 500 mm = 3,0m;  
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Ø 500 = 5,0m;  
Ø 800 mm = 10,0m;  
Ø 1000 mm = 15,0m;  
Ø 1200 mm = 20,0m; 
 
 
4. Услови изградње 
- Предметна локација се налази уз државни пут IB реда број 21 где, сходно 
условима просторног плана, а у складу са чланом 34 став 1 тачка 2 Закона о 
путевима (Сл.гл.РС бр.41/2018 и 95/2018 – др. закон), ширина заштитног појаса 
износи 20м.  
- Према члану 2, став 1, тачка 37 Закона о путевима (Сл.гл.РС бр.41/2018 и 
95/2018 – др. закон), заштитни појас пута је континуална површина мерена од 
границе путног земљишта на спољњу страну чија је ширина прописана овим 
законом.  
- Члан 2, став 1, тачка 36 Закона о путевима (Сл.гл.РС бр.41/2018 и 95/2018 – др. 
закон), граница путног земљишта је линија са обе стране усека и насипа, удаљена 
најмање један метар од линија које чине крајње тачке попречног профила пута, ван 
насеља, мерено на спољну страну. 
- Сходно горе наведеном, а имајући у виду чињеницу да се према ситуацији која 
је саставни део идејног решења, планирани објекти делом налазе у заштитном појасу 
државног пута IB реда (на приложеној ситуацији искотирана је удаљеност од ивице 
асфалта, а не од границе путног земљишта), нису испуњени услови за грађење у 
складу са поднетим захтевом, па се планирани радови (изградња у заштитном појасу 
пута) према приложеном идејном решењу се не могу одобрити. 
- Изградња објекта се може одобрити у складу са плански дефинисаним 
условима уређења и правилима грађења (изградња ван заштитног појаса државног 
пута (20 м од границе путног земљишта) и ван заштитне зоне магистралног водовода 
(15 м од цевовода)), у новом, посебном поступку за издавање локацијских услова. 
- Такође напомињемо да се при подношењу новог захтева за изградњу у складу са 
планом не могу прилагати докази о уплати прописаних такси (за ЦЕОП и РАТ) из 
претходног поступка, већ се мора уплатити нова такса. Уз нови захтев приложити и 
катастарско-топографски план у пдф формату оверен од стране геодетске агенције која је 
извршила снимање предметне локације. 
 

5.   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. 
 
 

Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп 
 

                     РУКОВОДИЛАЦ, 
                               Нада Красић, дпп 
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