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Oдeљeњe зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове  oпштинске 
управе Кулa, поступајући по усаглашеном зaхтeву „Gas Point” doo из Куле, Улица Иве Лоле Рибара 
број  63, поднетог  преко  пуномоћника  "Tim  inženjering  sistem”  doo  из  Новог  Сада, Улица  Браће 
Рибникар број 29, кога заступа Ковјанић Александар из Новог Сада, 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 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  и  2/17)  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 БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ КОЈА 

ОБУХВАТА РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНА ГОРИВА И ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕГ СА НОВИМ ПРЕТАКАЧКИМ 
МЕСТОМ (КОМБИНОВАНИ МУЛТИПЛЕКС АУТОМАТ ЗА ТНГ, БЕНЗИН И ДИЗЕЛ) 

НА К.П. БРОЈ 2661 К.О. КУЛА

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на 
к.п. број 2661 к.о. Кула и све услове за израду техничке документације.

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. број катастарска 
општина

површина грађевинску 
парцелу чини

врста земљишта носиоц права на 
земљишту

2661 Кула 14 а 21 m² к.п. број 2661 градско грађевинско 
земљиште

Trgovina na malo „Gas 
Point” doo

2. Плански документ

издаје се на основу Плана генералне регулације насељеног места Кула ("Службени лист 
општине Кула", број 16/11 и 17/13)

просторна целина блок број 47

планирана зона Зона мешовитог становања

3. Подаци о објекту који се гради

намена објекта бензинска станица -  резервоар за течна горива (запремине 40 m³) и 
комбиновани мултиплекс аутомат (за ТНГ, бензин и дизел)

тип објекта резервоар за течна горива – подземни објекат

категорија објекта Г

Класификација објекта 125212

бруто површина објекта 21,67 m²

дубина јаме у коју се 
поставља резервоар

3,97 m

индeкс зaузeтoсти постојећи
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индeкс изгрaђeнoсти постојећи

да ли је објекат главни или 
други на парцели

главни објекат

подаци о постојећим 
објектима на парцели

Постојећи објекти на копији катастарског плана водова обележени са 
бројем 1, 2, 3 и 4 се задржавају. Постојеће претакачко место замењује 
се новим - комбинованим мултиплекс аутоматом за ТНГ, бензин и 
дизел.

4. Правила за изградњу 

Положај објекта у односу 
на регулацију и границе 
грађевинске парцеле 

Растојање планираног подземног резервоара од регулационе линије је 
приближно 16,1 m. Положај новог комбинованог мултиплекс аутомата 
за  ТНГ,  бензин и дизел  је  исти,  обзиром да се  замењује  постојећи 
дуплекс аутомат за ТНГ.
Растојање  планираног  резервоара од  границе  грађевинске  парцеле 
према к.п. 2660 к.о. Кула је 8,22 m, док је према к.п. 2663 к.о. Кула 
удаљеност објекта 24,4 m, а према  к.п. 2675 к.о. Кула удаљеност  је 
приближно 15,5 m. 

Ограђивање грађевинске 
парцеле 

Парцеле се могу ограђивати у унутрашњости блока. На регулацији не 
постављати  ограду,  изузетно  уколико  то  захтевају  безбедносни 
услови. 

Паркирање возила Паркирање  возила  запослених  и  посетилаца  односно  корисника 
власник објекта  треба  да  обезбеди на  сопственој грађевинској 
парцели.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Водовод Прикључак на водоводну мрежу је постојећи 

Атмосферска канализација Одвођење  атмосферских  вода  са  објеката  и  платоа  обезбедити  у 
складу са Водним условима, ЈВП “Воде Војводине” из Новог Сада, број 
I-267/5-18, од 21.02.2018. године 

Електроенергетска инфраструктура

Секундарна нисконапонска 
мрежа

Прикључак на електроенергетску мрежу је постојећи 

Саобраћајна инфраструктура

Колски  и  пешачки  приступ 
парцели

Колски и пешачки приступ парцели је постојећи

Услови за пројектовање

Водни услови у складу са Водним условима, ЈВП “Воде Војводине” из Новог Сада, 
број I-267/5-18, од 21.02.2018. године 

Услови заштите од пожара 
и експлозија

у складу са Условима за безбедно постављање у погледу мера заштите 
од  пожара  и  експлозија  са  овереним  ситуационим  планом,  МУП-а, 
Сектора  за  ванредне  ситуације,  Одељења  за  ванредне  ситуације  у 
Сомбору 09/29 број 217-1948/18 од  19.02.2018. године. Потребно је, 
пројекат за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат 
заштите од пожара доставити на сагласност.

Услови заштите одбране 
земље

у  складу  са  Обавештењем, Министарства  одбране,  Сектор  за 
материјалне  ресурсе,  Управа  за  инфраструктуру из  Београда,  број 
482-2 од 06.02.2018. године

Услови у погледу мера 
заштите од пожара

У  складу  са  Условима  у  погледу  мера  заштите  од  пожара  МУП-а, 
Сектора  за  ванредне  ситуације,  Одељења  за  ванредне  ситуације  у 
Сомбору, 09/29 број 217-1947/17 од 19.02.2018. године. Потребно је, 
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пројекат за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат 
заштите од пожара доставити на сагласност.

6. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом

Ови локацијски услови су  основ  за израду пројекта за  грађевинску  дозволу и  издавање 
грађевинске дозволе -  члан 135.  Закона 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) и члан 16 Правилника о поступку спровођења 
обједињене  процедуре  електронским  путем  ("Службeни  глaсник  РС",  број  113/2015,  96/2016  и 
120/2017).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу
2. Пројекат  за  грађевинску  дозволу.  Пројекту  за  грађевинску  дозволу  прилаже се  елаборат 

заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара.
3. Доказ о уплаћеној  административној  такси за подношење захтева и доношење решења о 

грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију,
4. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право 

уписано у јавној књизи или је успостављено законом.

Локацијски  услови  важе  12  месеци  од  дана  издавања  или  до  истека  важења 
грађевинске дозволе издате у складу са условима.

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 Плана генералне регулације насељеног места Кула, са положајем простора обраде
2. Диспозиција планиране изградње бензинске станице која обухвата резервоар за течна горива 

и замену претакачког места на к.п. број 2661 к.о. Кула
3. Копија катастарског плана водова
4. Водни услови, ЈВП “Воде Војводине” из Новог Сада, број I-267/5-18, од 21.02.2018. године 
5. Обавештење,  Министарства  одбране,  Сектор  за  материјалне  ресурсе,  Управа  за 

инфраструктуру из Београда, број 482-2 од 06.02.2018. године
6. Услови у погледу мера заштите од пожара МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења 

за ванредне ситуације у Сомбору, 09/29 број 217-1947/17 од 19.02.2018. године
7. Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним 

ситуационим планом, МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације 
у Сомбору 09/29 број 217-1948/18 од  19.02.2018. године

8. 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. Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику 
4. Архиви

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