
 

ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО – СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-1603-LOC-1/2017
Заводни број: 05-353-8/2017
Дана 31. јануара 2017. године
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене и  имовинско -  правне послове oпштинe Кулa,  нa 
зaхтeв “Caritas Apostolskog Egzarhata” из Куцуре, Маршала Тита број 64, поднетог преко пуномоћника 
Пиокер  Кароља из  Куле,  Травничка  5,  на  основу члaна 53а став  1  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 и 145/14), члана 
2  став 9 и члан 7 став 2  Уредбе о локацијским условима ("Службeни глaсник РС", број 35/2015 и 
114/2015), члана 154 став 1 Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", број 33/97, 31/2001 
и  "Сл.  гласник РС",  број 30/2010  и 18/2016),  члана 17 Одлуке  о  општинској  управи ("Сл.  лист 
општине Кула", број 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012,  32/2015  и 34/2016) и  Просторног плана 
општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", број 33/15) издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
 ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ВЕРСКОГ ТУРИЗМА НА К.П. БРОЈ 7313 К.О. РУСКИ КРСТУР 

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на 
к.п. број 7313 к.о. Руски Крстур.

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. 
број:

катастарска 
општина:

површина: врста земљишта: носиоц права на 
земљишту:

подаци о 
теретима:

7313 Руски 
Крстур

24 а 05 m² пољопривредно 
земљиште

“Caritas 
Apostolskog 
Egzarhata”

нема

2. Плански документ

издаје се на основу Просторног  плана  општине  Кула  ("Службeни  лист 
oпштинe Кулa", број 33/15)

просторна целина, односно зона обрадиво пољопривредно земљиште 

3. Подаци о планираном објекту 

намена објекта објекат верског туризма 

тип објекта слободно-стојећи

категорија објекта Б

класификациони број објекта 121111

бруто површина објекта 399 m² 

спратност П+Пот (приземље + поткровље)

Просторним планом општине Кула  ("Службeни лист  oпштинe Кулa",  број  33/15),  наведена 
катастарска парцела се налази у зони обрадивог пољопривредног земљишта.

На пољопривредном земљишту могу се градити објекти у функцији примарне пољопривредне 
производње;  објекти  чија  је  локација везана  за  експлоатацију природних ресурса;  комунални  и 
инфраструктурни  објекти;  бунари,  канали  и  објекти  хидротехничке  мелиорације;  подизање 
расадника за производњу репродуктивног материјала.
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Рeпубликa Србиja
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Изградња  објеката  у  функцији  туризма  на  појединачним  локалитетима  (излетничког, 
манифестационог, рекреативног, ловног, риболовног, транзитног, едукативног и другог)  условљена 
је израдом Плана детаљне регулације.

У складу са чланом 57 Закона о планирању и изградњи, када је предвиђена обавеза даље 
планске  разраде,  а  такав  плански  документ  није  донет,  локацијски  услови  издају  се  на  основу 
подзаконског акта којим се уређују општа правила парцелације, уређења и грађења, и на основу 
постојећег планског документа који садржи регулациону линију. 

На  основу Правилника о  општим правилима за  парцелацију,  регулацију  и  изградњу ("Сл. 
гласник  РС",  број 22/2015)  на  пољопривредном  земљишту  могу  се  градити  стамбени  објекти  за 
пољопривредно  домаћинство;  економски  објекти;  објекти  за  складиштење  пољопривредних 
производа, као и гараже за пољопривредну механизацију, машине и возила; помоћни објекти који су 
у функцији пољопривреде; инфраструктурни објекти, уз сагласност надлежног министарства.

На основу Просторног плана  општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", број  33/15)  и 
Правилника  о општим правилима за парцелацију,  регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС",  број 
22/2015), на пољопривредном земљишту не могу се градити објекти намењени верском туризму.

4. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом

Није могуће издавање грађевинске дозволе на основу поднетог захтева, с обзиром да се на 
пољопривредном земљишту не могу градити објекти намењени верском туризму.

На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Кула, у року 
од три дана од дана достављања.

У  току  је  процедура  израде  Плана  детаљне  регулације  туристичког  локалитета 
“Водице” к.о. Руски Крстур у општини Кула, којим је обухваћена и к.п. 7313 к.о. Руски 
Крстур. Након доношења Плана стећи ће се услови за издавање локацијских услова за 
изградњу и уређење простора.

Саставни део локацијских услова су: 

1. Извод из Просторног плана општине Кула, са положајем простора обраде
2. Идејно решење приложено уз захтев

Обрадила: Моника Дурковић, 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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