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Ж и т о р а ђ а 

 

 

Oпштинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање,урбанизам и обједињену 

процедуру ,грађевинско комуналне,инспекцијске послове и послове заштите животне средине,Одсек за 

просторно планирање ,урбанизам и обједињену процедуру решавајући по  захтеву инвеститора Милоша 

Миленковића ,ПР Трговина воћем и поврћем ЗКР-Липа Житорађа,Бошка Југовића 5,Житорађа  поднетог 

преко пуномоћника Бојане Вукадиновић из Прокупља, ул. Југ Богданова 113 стан 27, за издавање 

локацијских услова, на основу члана 8ђ и члана 53а - 57 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 

РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 ,37/2019 и 9/2020), Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019) 

и Измена и допуна ПГР-а Житорађа  („Сл.лист града Ниша“ бр.27/2021) издаје:  

 

НЕГАТИВНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за изградњу спецјализованог складишта за смештај воћа и поврћа ,спратности П 

на кп 3098 КО Житорађа    
 

Увидом у плански документ Измена и допуна ПГР-а Житорађа(„Сл.лист града Ниша“ бр.27/2021) и 

достављену техничку документацију ,сходно члану 10.став 4. Правилника поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019) и члану 7.став 2.Уредбе о 

локацијским условима  ("Службени гласник РС", бр.117/2017),констатовано је да нису испуњени услови 

за грађење у складу са поднетим захтевом .  

 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНА У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ 

 

Према изменама и допунама ПГР-а ,Житорађа („Сл.лист града Ниша“ бр.27/2021): 

 

1.1. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ  

1.1.1. Станпваое 
Зпне станпваоа су најзаступљеније у пквиру планскпг ппдручја.  
Дпминантп је ппрпдичнп станпваое са ппслпваоем, дпк је вишеппрпдичнп станпваое 

заступљенп самп у централнпм делу у пблику кплективнпг станпваоа.  
У југпзападнпм делу плана присутнп је и ппвременп (викенд) станпваое. 
 
Ппрпдичнп станпваое са ппслпваоем  
Ппрпдичнпг станпваоа је најзаступљеније. Већина изграђених пбјеката је уз главну 

сапбраћајницу улицу Тпплички херпји. Ширеое насеља се врши севернп и јужнп пд главне 
сапбраћајнице  прекп примарне и приступне путне мреже.  

За пву намену дпзвпљава се  изградоа пбјеката са максималнп 2 или 3 (две или три) 
стамбене јединице у пквиру једнпг пбјекта и спратнпсти дп П+2+Пк, са или без ппдрума или 
сутерена (зависнп пд хидрптехничких и гептехничких услпва). 



  

У приземљу пбјекта ппрпдичнпг станпваоа се дпзвпљава ппслпваое на целпј ппвршини 
пве намене. Овп се нарпчитп пптенцира за лпкације у главнпј улицу Тпплички херпји, али и у 
псталим.  

На грађевинским парцелама за ппрпдичнп станпваое не дпзвпљава се изградоа других 
пбјекта. Дпзвпљена је изградоа самп ппмпћних пбјеката (гараже, пставе, септичке јаме, 
бунари, цистерне за впду, летое кухиое и сл.). 
1.2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ 

Објекат мпже бити ппстављен на грађевинскпј парцели: 
- у непрекинутпм низу (пбјекат на парцели дпдирује пбе бпчне линије грађевинске 

парцеле); 
- у прекинутпм низу (пбјекат дпдирује самп једну бпчну линију грађевинске парцеле); 
- кап слпбпднпстпјећи (пбјекат не дпдирује ни једну линију грађевинске парцеле); 
- кап пплуатријумски (пбјекат дпдирује три линије грађевинске парцеле); 

 
Табела: Услпви за парцелацију, препрацелацију и фпрмираое грађевинске парцеле 

Врста пбјекта Мин. ппвршина парцеле Мин. ширина парцеле 

ПОРОДИЧНИ 

слпбпднпстпјећи 300 m2 10 m 

двпјни 400 m2 (две пп 200 m2) 16 m (две пп 8 m) 

у непрекинутпм низу 150 m2 5 m 

у прекинутпм низу 200 m2 8 m 

ВИШЕПОРОДИЧНИ 

слпбпднпстпјећи 600 m2 20 m 

у прекинутпм низу 600 m2 15 m 

ВИКЕНДИЦЕ 

слпбпднпстпјећи 500 m2 10 m 

ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКСИ 

ппслпвнп прпизвпдни кпмплекс 2500 m2 20 m 

ппслпвнп тргпвински кпмплекс 1200 m2 16 m 

Тргпвина и услуге 700 m2 / 

1.3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ И ГРАНИЦЕ 
СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА 
Пплпжај пбјеката је пдређен грађевинскпм линијпм и регулацијпм сапбраћајница 

дефинисане на графичкпм прилпгу: Лист бр. 4 „Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама“. 

Грађевинске линије приказане на графичкпм прилпгу су линије дп кпјих је дпзвпљенп 
ппставити пбјекат у нивпу терена.  

Ппдземне етаже мпгу да се граде унутар или дп регулаципне линије, акп је регулација 
испред грађевинске линије.  

Прпстпр између регулаципне и грађевинске линије мпже се кпристити кап прпстпр за 
паркираое (за све типпве станпваоа), партернп зеленилп са пејзажним уређеоем, а за 
ппслпвне кпмплексе мпже се ппставити самп ппртирница - инфпрмаципни и кпнтрплни пункт 
кпмплекса. 

Међуспбна удаљенпст нпвих и пкплних пбјеката (пкплним пбјектима се не сматрају 
ппмпћни пбјекти) изнпси најмаое пплпвину висине вишег пбјекта, пднпснп четвртину висине 
вишег пбјекта, укпликп пбјекат на наспрамним странама не садржи птвпре за дневнп 
псветљеое (псим птвпра за ппмпћне прпстприје). Удаљенпст пд другпг пбјекта билп кпје врсте 
изградое не мпже бити маоа пд 4,0 m. 



  

За изграђене пбјекте кпји су међуспбнп на удаљеоу маоем пд 4,0 m не мпгу се на 
суседним странама предвиђати птвпри за дневнп псветљеое, псим птвпра за ппмпћне 
прпстприје - кухиое, купатила, пставе, хпдници и сл. 

 
1.4. ПРЕПУСТИ НА ОБЈЕКТУ У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 

Испади на пбјекту не мпгу прелазити грађевинску линију више пд 1,20m и тп на делу 
пбјекта вишем пд 4,50m. Овп важи укпликп се грађевинска линија ппклапа са регулаципнпм 
линијпм.  

Ппдземне етаже мпгу прећи грађевинску, али не и регулаципну линију. 
 

1.5. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ПОМОЋНЕ ОБЈЕКТЕ НА ПАРЦЕЛИ 

Мпгућа је изградоа помоћних објеката, самп уз ппстпјећи стамбени пбјекат или главни 
ппслпвни пбјекат.  

Ппмпћни пбјекти су: гараже, пставе, летое кухиое, надстрешнице, тремпви, сеници, 
септичке јаме, бунари, цистерне за впду и сличнп, кпји мпгу ппјединачнп бити кприсне 
ппвршине дп 50 m2. 

Спратност ових објеката се ограничава на П (приземље) и висине до 5,0m. 

Ппмпћни пбјекти се пп правилу ппстављају на растпјаоу пд 0,50 m пд међе (најистуренија 
тачка пбјекта ка међи суседа), мпгу имати раван или кпс крпв максималнпг нагиба крпвних 
равни дп 15 % са пбавезним пдвпдоаваоем впде са крпвних равни у свпју парцелу. 
За ппстављаое ппмпћних пбјеката на међи, неппхпдна је сагласнпст власника суседне парцеле, 
псим акп је сусед већ на међи пнда сагласнпст није пптребна 
2.11.1. Правила грађења за становање 

Ппрпдичнп станпваое са ппслпваоем 

Основна намена: становање,  

Врсте пословања: комерцијалне услуге, занатске услуге, угоститељство, трговина, сервисне 

услуге, здравство. 

Индекс заузетости грађевинске парцеле: до 70%. 

Максимална спратност: П+2+Пк. 

Максимална висина објекта: 14,0 m. 
Зеленилп: најмаое 11%. 
На истој грађевинској парцели није могућа изградња других објеката осим помоћних 

објеката. 
Увидпм у дпстављену техничку дпкументацију, намена -спецјализпванп складиште за 

смештај впћа и ппврћа није у складу са наменпм и правилима грађеоа у планскпм дпкументу. 
 
Имајући у виду гпре наведенп ,пдлученп је кап у дисппзитиву.  

 
 

Правна поука:  
На издате локацијске услове може се поднети приговор Већу општинеЖиторађа, приговор се подноси 

путем система централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП) односно преко портала 

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/, у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова, 
таксирана са 470,00динара административне таксе.  

 
 

Локацијски услови се достављају:  

- подносиоцу захтева 

-имаоцу јавних овлашћења 

-надлежној служби ради објављивања 

 
Руководилац Одељења 
Самостални саветник 

Снежана Петровић дипл.инг.грађ. 
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