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Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе 
Кулa, поступајући по зaхтeву Кочиш Александра из Руског Крстура, Улица Лењинова бр.2, поднетог 
преко пуномоћника Лазић Дике из Црвенке, Улица Моше Пијаде бр.49, на основу члaна 53а став 2 и 
5 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,  31/2018,  37/2019  и 9/2020),  члана  2  Уредбе о  локацијским условима 
("Службeни глaсник РС", број 115/2020),  Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", 
број 18/2016),  члана 18 Одлуке о општинској управи ("Сл.  лист општине Кула",  број 20/2019), 
овлашћења начелника општинске управе Кула  бр.  015-112-104/2020-4 од 08.02.2020.  године и 
Плана генералне регулације насеља Руски Крстур ("Службени лист општине Кула",  број 30/15), 
издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ПРЕНАМЕНУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У 

МАГАЦИН ТАПАЦИРАНОГ НАМЕШТАЈА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА П+0, НА К.П. 971 К.О. РУСКИ 
КРСТУР 

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. број катастарска 
општина

површина грађевинску 
парцелу чини

врста земљишта имаоци права на парцели

971 Руски 
Крстур

4а 62m² 971 градско 
грађевинско 
земљиште

Кочиш Александар и Мирјана 
Кочиш

2. Плански документ

издаје се на основу План генералне регулације насеља Руски Крстур ("Службени лист 
општине Кула", број 30/15)

просторна целина блок број  8
планирана зона зона породичног становања

3. Подаци о објекту који се гради

намена објекта магацин тапацираног намештаја -готови производи
категорија објекта Б
класификациони број објекта 125221
бруто површина објекта 246,68m²
спратност П+0

 
Планом генералне регулације  насеља Руски Крстур  ("Службени лист  општине Кула", 

број 30/15) у зони породичног становања минимална удаљеност објеката (са испадима) од међне 
линије јужне орјентације, односно од к.п. 970 к.о. Руски Крстур, је 3 m. Ова удаљеност може бити и 
мања уз сагласност (оверене код нотара) власника поменуте суседне парцеле. Како је предметна 
реконструкција, пренамена и доградња стамбеног објекта у магацин тапацираног намештаја готових 
производа на удаљености мањој од дозвољене и нема сагласност власника суседне парцеле, тако 
захтев за изградњу истог није у складу са Планом



4. Могућност издавања грађевинске дозволе 

Није  могуће издавање грађевинске  дозволе  на  основу  поднетог  захтева,  с  обзиром да 
захтев, односно идејно решење, није у складу са важећим планским документом - члан 10 став 4 
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електзронским путем ("Сл. гласник РС", 
број 68/2019).

           Напомена: Увидом у поднети захтев и приложену документацију ово одељење је утврдило и 
следеће недостатке: 

• на основу приложеног идејног решења и увидом у текстуалну и графичку документацију 
долазимо  до  закључка  да  предмет  идејног  решења  није  реконструкција  и  доградња 
стамбеног објекта, како је у наслову наведено,  већ рушење постојећег стамбеног објекта и 
изградња  пословног  објекта-магацина   тапацираног  намештаја  готових  производа,  без 
обзира што је у тексту наведено да се део зида према Каналској улици задржава. Што даље 
значи, да наслов иденог решења треба да гласи "Изградња  пословног објекта-магацина 
тапацираног намештаја готових производа на к.п. 971 ко.о Руски Крстур".

• уидејном решењу је наведено да се део зида постојећег стамбеног објекта дуж Канаслске 
улице  задржава,  што  се  не  види  у  графичким  приказима,  а  потребно  је  графички 
представити.

• у идејном решењу фали изјава одговорног пројектанта
• паркирање возила власник парцеле треба да обезбеди на сопственој парцели. Предвиђена 

паркинг места (минимум 3) треба приказати у графици. 

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:
• Извод из Плана генералне регулације насеља Руски Крстур , са положајем простора обраде;
• Идејно решење приложено уз захтев.

Обрадила: Милана Бокић, мастер инг. арх.

Доставити:
• Подносиоцу захтева, електронским путем
• Објављивање у електронском облику путем интернета
• Архиви

                                                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.




