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Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове Градске
управе Града Вршца на основу члана 53.а – 57 Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
чл.2, чл.3. и чл.9. Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број
35/2015 и 114/2015), чл.7 и чл.12. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/2015), Просторног
плана општине Вршац ("Службени лист општине Вршац", бр. 16/2015 и 1/2016),
потврђеног Урбанистичког пројекта бр. FP-509.16-URB-1 од маја 2016.год. за изградњу
планираног објекта ловачког дома на катастарским парцелама број 20986 и 20987 КО
Вршац на путу Вршац – Месић, потес „Магарећи брег“, бр. потврде 350-46/2016- IV-03
од 03.06.2016.год. на основу чл. 1. Одлуке о изменама Статута Општине Вршац ("Сл.
лист Општине Вршац", бр. 4/2016), чл. 5. и чл. 8. Одлуке о утврђивању органа града
Вршца ("Сл. лист Општине Вршац", бр. 1/2016) и члана 192 Закона о општем управном
поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001), уговора о давању ловишта „Кошава“ на
газдовање, закључен између АПВ Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство и Ловачког удружења „Фазан“ Вршац, бр.104-324-238/201205-2 од 12.04.2012.године, по захтеву Ловачког удружења „Фазан“ из Вршца,
ул.Дворска бр.11 поднетог 29.06.2016. године, путем пуномоћника Албу Стелиана из
Вршца, издаје,

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
I.
за изградњу ловачког дома, В категорије, класификациони број објекта 121202,
спратности П+Пк, бруто развијене грађевинске површине 602,00м2, на кат.парц.бр.
20986 КО Вршац, површине 3477м2 и 20987 КО Вршац, површине 1739м2, у Вршцу,
потес Магарећи брег.
ПЛАНСКИ ОСНОВ
Ови локацијски услови издају се на основу Просторног плана општине Вршац
("Службени лист општине Вршац", бр. 16/2015 и 1/2016) и урбанистичког пројекта бр.
FP-509.16-URB-1 од маја 2016.год. за изградњу планираног објекта ловачког дома на
катастарским парцелама број 20986 и 20987 КО Вршац на путу Вршац – Месић, потес
„Магарећи брег“, потврђеног на 130. Седници Градске Комисије за планове Града
Вршца бр. потврде 350-46/2016- IV-03 од 03.06.2016.год.
II.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
ЗОНА ЗА ИЗГРАДЊУ КУЋА ЗА ОДМОР (ВИКЕНД ОБЈЕКТИ)
Просторним планом утврђене су викенд зоне. Уређење и изградња у овим
зонама вршиће се према следећим условима:
• на парцели се поред куће за одмор могу изградити и помоћни објекти, који су у
функцији основног објекта (остава, гаража и сл.);
III.

• дозвољава се изградња лођа, тремова и пергола испред и у склопу објекта
према осунчаним просторима и истакнутим природним садржајима. Те површине,
уколико нису застакљене, не улазе у састав дозвољене површине објеката;
• укупна корисна површина куће за одмор може да износи 60 m2, a помоћних
објеката може да износи до 20 m2;
• спратност куће за одмор може бити приземље (П) или приземље и поткровље
(П+Пк).
Површина поткровља може да износи највише 2/3 површине приземља. На
нагнутим теренима дозвољена је изградња помоћних просторија у сутерену куће за
одмор;
• сви објекти на парцели морају имати косе кровове;
• међусобна удаљеност објеката треба да обезбеди релативну изолованост
(визуелну, звучну) али не би требало да буде мања од 10 m;
• архитектонска обрада објекта треба да буде прилагођена непосредном
амбијенту и околном пејсажу. Делови зграда, њен структурални склоп од утицаја на
обликовање и визуелни изглед (прозори, стрехе, димњачке капе, тремови) морају бити
у духу архитектонског наслеђа овог подручја;
• ограђивање парцеле може бити живом зеленом оградом, која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле, или транспарентном оградом (жичано плетиво и сл.,
комбиновано са зеленилом) која се поставља тако да стубови ограде буду на земљишту
власника ограде.
Ограда се може поставити на зидани део чија висина не може бити већа од 60
cm. Максимална висина ограде износи 1,40 m.
Изграђени објекти и извршена парцелација у постојећим зонама кућа за одмор се
задржавају у затеченом стању.
ОБЈЕКТИ У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА, СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ, ОБРАЗОВАЊА
И КУЛТУРЕ
У туристички атрактивним природним срединама, али и изграђеним срединама,
могу се градити објекти или комплекси у функцији различитих видова туризма, као
што
су:
спортскорекреативни,
здравствено-рехабилитациони,
културноманифестациони, етно туризам, ловни, риболовни и сл, у зависности од предности и
захтева конкретне локације. То могу бити најразноврснији објекти, типа: хотели,
кампови, ресторани, базени, голф терени, хиподроми, школе у природи, парк културе,
етно насеља, уметничке колоније, летење позорнице, амфитеатри, и слични садржаји.
Све слободне површине у склопу комплекса треба да буду парковски озелењене и
хортикултурно уређене, а учешће зелених површина треба да буде мин. 30%.
Туристичко-рекреативни комплекси морају бити опремљени неопходном комуналном
инфраструктуром и санитарно-техничким уређајима, а архитектонска обрада ових
објеката може се третирати слободно, са циљем да се уклопе у околни пејсаж. Режими
коришћења морају да буду такви да осигурају земљиште од појаве ерозивних и др.
негативних процеса и поремећаја, а уз услове и сагласности надлежних предузећа. На
водним и шумским теренима постојећа вегетација се не сме угрозити, због функције
коју обавља. За ове комплексе потребна је израда одговарајућег урбанистичког плана,
уз прибављање услова и сагласности надлежних органа, институција и служби.
ОПШТА ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Услови за формирање парцела и изградњу објеката
Врста сеоског
домаћинства
Неполјопривредна
Мешовита*
Пољопривредна*

Минимална
површина
400,00
600,00
1 000,00

Степен искоришћености
парцеле (%)
30
30-40
40-50

Индекс
изграђености
0,3-0,6
0,6-0,8
0,4-0,6
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* Односи се и на домаћинства која имају уз становање и објекте пословања
ПРАВИЛА И УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ
ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ
На кат.парцелама бр.20986 и 20987 К.О. Вршац се планира ограђивање према
суседним парцелама транспарентном оградом висине од 1,40м која се поставља уз
међну линију, а на сопственој парцели, тако да стубови ограде буду на земљишту
власника ограде, односно према улици, на регулационој линији, која такође може бити
транспарентна или комбинација зидане и транспарентне ограде с тим да зидани део не
може бити већи од 60цм, а укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи висину
од х=1,40м. Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА
ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
Катастарске парцеле бр.20986 и 20987 К.О. Вршац испуњавају услове за
грађевинску парцелу, имају директан приступ на јавну површину, односно на пут
Вршац-Месић. На парцели ће бити обезбеђен простор за паркирање возила, као и
услови за противпожарну заштиту новопројектованог објекта који се предвиђа на
парцели. Паркинг простор је планиран у југо-западном делу парцела, и који има
директан приступ на пут Вршац-Месић; Паркинг има 11 места за паркирање, у свему
према графичком прилогу урбанистичког пројекта. Учешће зелених површина на
планираним парцелама је већи од 30%, што је у складу са условима Просторног плана
Општине Вршац.
ЛОВАЧКЕ КУЋЕ И ЛОВНИ ОБЈЕКТИ
Посебна правила уређења ловишта
У ловиштима предвидети:
• изградњу ловно-техничких објеката у зависности од бројног стања дивљачи, а градити
их од природних материјала и уклопити у природни амбијент ловишта;
• ограђивање делова ловишта ради интензивног гајења и заштите и лова дивљачи;
• изградњу ловно-производних објеката;
• подизање ремиза на оним местима у ловишту где нема природних површина које могу
да пруже заштиту дивљачи. Подизањем једногодишњих или вишегодишњих засада на
мањим површинама у ловишту створити услове који ће пружити уточиште, заклон и
исхрану дивљачи. Једногодишње ремизе заснивати од различитих група
једногодишњих биљака (легуминоза, влатастих трава или коренасто-кртоластих
биљака). Вишегодишње ремизе подизати од мешовитих вишеспратних дрвенастих
врста у зависности од услова средине. Вишегодишње ремизе ће сем стварања бољих
услова за заштиту дивљачи, имати економску функцију (кроз пласман дрвне масе) и
већу концентрацију дивљачи на малом простору;
• изградњу пролаза за ниску и крупну ловну дивљач у оквиру саобраћајне
инфраструктуре ради стварања еколошких коридора за њихово кретање.
Узгајалишта дивљачи са пратећим садржајима
Минимална парцела комплекса је 1,0 hа.
Максимални степен заузетости парцеле је 70%.
Минимална удаљеност објеката од суседне парцеле је 10,0m.
Максимална спратност објеката је П+Пк са изгардњом подрума, уколико то
хидролошки услови дозвољавају.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 1,60 m.
Ограда и стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0 m од међне
линије. Комплекс мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут,
санитрана вода, електроинсталације, водонепропусна септичка јама и др.
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IV.
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СУ УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ
ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА:
1. Решење ЕПС Дистрибуције, Огранак Панчево, бр.8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-131141-16
од 20.05.2016. године;
2. Технички услови ЈКП”Други Октобар”, ЕЈ “Водовод” Вршац, бр.15/2016 од
11.07.2016. године.
V.
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СУ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
ИЗ ПЛАНА И УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА:
1. Намена површина
2. Мрежа насеља и инфраструктурни системи
3. Туризам и заштита простора
4. Ситуација-постојеће стање
5. Регулационо нивелационо решење локације
6. Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу
7. Идејно решење објекта
8. уговор о давању ловишта „Кошава“ на газдовање, закључен између АПВ
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и
Ловачког удружења „Фазан“ Вршац, бр.104-324-238/2012-05-2 од 12.04.2012.године.
VI.
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ СУ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЗА
ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ.
VII. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА
ИЛИ ДО ИСТЕКА ВАЖЕЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ИЗДАТЕ У СКЛАДУ
СА ТИМ УСЛОВИМА, ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ ЗА КОЈУ ЈЕ ПОДНЕТ
ЗАХТЕВ.
Ловачко удружење „Фазан“ из Вршца, ул.Дворска бр.11 поднело је 29.06.2016.
године, путем пуномоћника, Албу Стелиана из Вршца, захтев овом одељењу под бр.
ROP-VRS-13254-LOCН-2/2016, односно заводни број 353-104/2016-IV-03, за издавање
локацијских услова за изградњу ловачког дома.
Уз захтев за издавање локацијских услова, приложена је следећа документација:
- идејно решење бр. FP-519.16-ИДР-0 од јуна 2016.год. израђено од стране ДОО за
консалтинг, инжењеринг и извођење радова у грађевинарству “Forma Pharm”
Engineering Group Београд, ул.Чарли Чаплина бр.36;
- катастарско топографски план који је саставни део идејног решења;
- пуномоћје од 14.06.2016. године;
- копија плана од 08.07.2014. године, која је саставни део идејног решења;
- оверени препис листа непокретности бр.6915 КО Вршац од 10.04.2014. године који је
саставни део идејног решења;
- потврду урбанистичког пројекта бр. 350-46/2016-IV-03 од 03.06.2016. године, која је
саставни део идејног решења;
- решење ЕПС Дистрибуције, Огранак Панчево, бр.8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-131141-16 од
20.05.2016. године, које је саставни део идејног решења;
- доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова;
- доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских
услова.
У поступку обједињене процедуре прибављени су уверење РГЗ Службе за
катастар непкретности Вршац бр.956-01-44/2016 од 07.07.2016. године и технички
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услови ЈКП”Други Октобар”, ЕЈ “Водовод” Вршац и приложени су докази о уплати
трошкова издавања.
Чланом 53.а став 5 Закона о планирању и изградњи, прописано је да локацијске
услове за објекте који нису одређени у члану 133. и 134. истог закона, издаје надлежни
орган јединице локалне самоуправе.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се следећа документација:
1) локацијски услови;
2) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим
се уређује садржина техничке документације;
3) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације, у електронској форми, као и онолико примерака у
папирној форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати
приликом издавања грађевинске дозволе;
4) доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту.
5) доказ о уплати административне таксе.
Градска административна такса у износу од 19000,00 динара наплаћена је у
складу са Одлуком о измени одлуке о општинским административним таксама
("Сл.лист општине Вршац", бр. 13/2009).
На ове услове може се поднети приговор градском већу Града Вршца у року од три
дана од пријема истих.

Обрадио: дипл.инж.арх. Дамир Средић

Доставити:
1. Подносиоцу
захтева,
путем
пуномоћника, Албу Стелиана из
Вршца, ул. Жарка Зрењанина бр.69
2. ЕПС Дистрибуцији, Огранак Панчево;
3. ЈКП”Други Октобар”, ЕЈ “Водовод”
Вршац
4. РГЗ СКН Вршац
5. Архиви.

НАЧЕЛНИК
дипл.прав. Наташа Тадић

Nataša Tadić
307673-130
7973875029

Digitally signed by Nataša
Tadić 307673-1307973875029
DN: c=RS, o=OPŠTINSKA
UPRAVA VRŠAC, cn=Nataša
Tadić 307673-1307973875029,
sn=Tadić, givenName=Nataša,
email=ntadic@vrsac.org.rs
Date: 2016.07.22 14:46:52
+02'00'
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