
 
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-19682-LOC-1/2018
Заводни број: 05-353-152/2018
Дана 15. јула 2019. године
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинe 
Кулa,  нa  зaхтeв Марић  Костадина  из  Куле,  Јакова  Игњатовића  број  150А, поднетог  преко 
пуномоћника  Саиде Ћатиповић из Бачке Тополе, Маршала Тита број 92, на основу члaна 53а 
Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи  ("Службeни глaсник РС", број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/14, 
145/14,   83/2018,  31/2019  и  37/2019),  члана  2  став  9  и  члан  7  став 2  Уредбе  о  локацијским 
условима ("Службeни глaсник РС",  број 35/2015, 114/2015 и 117/2017),  члана 118 Закона о 
општем управном поступку  ("Сл.  гласник РС",  број 18/2016),  члана 17 Одлуке о општинској 
управи ("Сл. лист општине Кула", број 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/15, 34/16, 2/17 и 
20/19), Овлашћења начелника општинске управе Кула брoj 015-112-303/2017 од 10.07.2017. 
године, Просторног плана општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", број  33/15 и 4/19) и 
Плана генералне регулације насељеног места Кула ("Службени лист општине Кула", број 16/11 и 
17/13) издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
 ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДЕ - ОБЈЕКТИ ЗА ТОВ ПИЛИЋА 

(КАПАЦИТЕТА 29.136 ПИЛИЋА) И СЕЊАК; 
И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БРОЈ 8620 К.О. КУЛА

1. Подаци о катастарској парцели
к.п. број: катастар. 

општина:
површина: врста земљишта: власништво:

8620 Кула 1ha 01а 54m2 пољопривредно 
земљиште 

Марић Јелена и Марић 
Костадин

2. Плански документ
издаје се на основу Просторног  плана  општине  Кула  ("Службeни  лист  oпштинe 

Кулa",  број  33/15  и  4/19) и  Плана генералне  регулације 
насељеног места Кула ("Службени лист општине Кула", број 
16/11 и 17/13)

просторна целина простор ван граница грађевинског реона насеља

планирана зона обрадиво  пољопривредно  земљиште  са  салашима  и 
пољопривредним економијама

3. Подаци о објектима који се граде

намена
тип објекта категорија класификац

иони број
бруто  повр. 
објекта 

спрат. висина 

1. објекат за тов 
пилића

слободно-
стојећи

А 127111 478,4m2 П+0 3,46m

2. објекат за тов 
пилића

слободно-
стојећи

А 127111 478,4m2 П+0 3,46m
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3. објекат за тов 
пилића

слободно-
стојећи

А 127111 478,4m2 П+0 3,46m

4. објекат за тов 
пилића

слободно-
стојећи

А 127111 478,4m2 П+0 3,46m

5. управна 
зграда

слободно-
стојећи

Б 122011 53,29m2 П+0 5,53m

6. сењак слободно-
стојећи

А 127121 103,27m2 П+0 6,0m

индeкс зaузeтoсти 20,39% (макс. 40%)

индeкс 
изгрaђeнoсти

0,2

подаци о 
постојећим 
објектима на 
парцели

На парцели су евидентирани басправно саграђени објекти.
У  Плану генералне  регулације  насељеног  места  Кула је  евидентиран 
постојећи VN кабловски вод од трафостанице на к.п. број 8621/1 к.о. Кула, 
преко предметне парцеле до ТС на к.п. број 8622 к.о. Кула.

Просторним планом општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", број  33/15 и 4/19), 
к.п. број 8620 к.о. Кула се налази у зони обрадивог пољопривредног земљишта са салашима и 
пољопривредним  економијама,  где  је  на  пољопривредном  земљишту  дозвољена  изгадња 
објеката за узгој стоке - фарме.

Приказани објекти у графичком прилогу Идејног решења "Ситуација" својом диспозицијом 
не  задовољавају  урбанистичке  параметре  дефинисане  Просторним  планом  општине  Кула и 
Планом генералне регулације насељеног места Кула ("Службени лист општине Кула", број 16/11 
и 17/13) и то:

1. удаљеност  производних  објеката  (смештај  и  узгој  животиња)  од  суседних  парцела  је 
минимално 10m (изузетно ова удаљеност може бити минимално до 4 m уз сагласност 
власника суседне парцеле) - овај услов не задовољава објекат за тов пилића лоциран у 
непосредној близини к.п. број 8619 к.о. Кула;

2. комплекс фарме не садржи паркинг за путничке аутомобиле;
3. Идејно решење није у складу са Планом генералне регулације насељеног места Кула у 

односу на постојећу евидентирану трасу VN кабла који,  од трафостанице на к.п.  број 
8621/1 к.о. Кула, напаја ТС на к.п. број 8622 к.о. Кула.

Из  свега  произилази  да  захтев  односно  идејно  решење,  није  у  складу  са  важећим 
планским  документима -  члан  2  став  9  и  члан  7  став  2  Уредбе  о  локацијским  условима 
("Службeни глaсник РС", број 35/2015, 114/2015 и 117/2017).

4. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом
Није могуће издавање грађевинске  дозволе на основу поднетог  захтева,  обзиром да 

захтев, односно идејно решење, није у складу са важећим планским документима.
На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Кула, у 

року од три дана од дана достављања.

Саставни део локацијских услова су: 
1. Извод из Просторног плана општине Кула, са положајем простора обраде;
2. Извод  из  Плана  генералне  регулације  насељеног  места  Кула,  са  положајем  простора 

обраде;
3. Идејно решење приложено уз захтев.

Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.
Доставити:

1. Подносиоцу захтева, електронским путем,
2. Објављивање у електронском облику путем интернета
3. Архиви                       

                                                                             РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ. 
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