
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-25825-LOCH-2/2017
Заводни број: 05-353-137/2017
Дана 26. септембра 2017. године
Кула  

Oдeљeњe зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове  oпштинске 
управе Кулa, поступајући по усаглашеном зaхтeву "Фиорано" доо из Сомбора, ПЈ Кула, Стапарски пут 
бб, поднетог преко пуномоћника “АЕ пројект центар” доо из Сомбора, Грује Дедића 23, кога заступа 
Александар Драгић,  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  и  114/2015), 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 ФАБРИКЕ ЗА ОБРАДУ ТЕКСТИЛА 

НА К.П. БРОЈ 9107/28 К.О. КУЛА

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на 
к.п. број 9107/28 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

9107/28 Кула 2 ha 00 а 
00 m²

к.п. број 
9107/28

градско 
грађевинско 
земљиште

Фиорано доо, 
Сомбор

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 66

планирана зона радна зона

3. Подаци о објектима који се граде

намена објеката 1. производна хала за обраду текстила – шивење доњег веша

2. надстрешница за одмор радника 

3. портирница са надстрешницом

4. наткривен паркинг

5. ТС

тип објеката слободностојећи  објекти, осим надстрешнице за одмор радника која 
је уз производну халу
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категорија објеката - зграда В

категорија инжењерског 
објекта - ТС-а

Г

Класификација објеката 1. производна хала за обраду текстила - 125102

2. надстрешница за одмор радника - 125103

3. портирница са надстрешницом - 127420

4. наткривен паркинг - 124210

5. ТС - 222420

бруто површина објеката 1. производна хала за обраду текстила – 4 696,3 m²

2. надстрешница за одмор радника – 315,7 m²

3. портирница са надстрешницом – 196,0 m²

4. наткривен паркинг – 91,4 m²

5. ТС – 24,3 m²

висина слемена објеката 1. производна хала за обраду текстила – 9,37 m

2. надстрешница за одмор радника – 4,6 m

3. портирница са надстрешницом – 6,2 m

4. наткривен паркинг – 2,9 m

5. ТС – 2,6 m

Спратност објеката 1. производна хала за обраду текстила – део П+1, део П+0

2. надстрешница за одмор радника – П+0

3. портирница са надстрешницом – П+0

4. наткривен паркинг – П+0

5. ТС – П+0

индeкс зaузeтoсти 22,52 % (макс. 70%)

индeкс изгрaђeнoсти 0,27 (макс. 2,1)

да ли је објекат главни или 
други на парцели

1. производна хала за обраду текстила – главни објекат

2. надстрешница за одмор радника – други објекат

3. портирница са надстрешницом – други објекат

4. наткривен паркинг – други објекат

5. ТС – други објекат

подаци о постојећим 
објектима на парцели

нема постојећих објеката на парцели – неизграђено грађевинско 
земљиште

4. Правила за изградњу 

Положај објеката у односу 
на регулацију и границе 
грађевинске парцеле 

1. Растојање производне хале за обраду текстила од регулационе 
линије према к.п. 9107/23 к.о. Кула је 25,0 m, док је растојање према 
к.п. 9107/5 к.о. Кула је 24,03 m.
Растојање од границе грађевинске парцеле према к.п. 9107/27 к.о. 
Кула је 30,0 m. 

2. Растојање планиране надстрешнице за одмор радника од 
регулационе линије према к.п. 9107/5 к.о. Кула је 30,25 m.
Растојање од границе грађевинске парцеле према к.п. 9107/27 к.о. 
Кула је 60,2 m. 

3. Растојање портирнице са надстрешницом од регулационе линије 
према к.п. 9107/5 к.о. Кула је 7,43 m.
Растојање од границе грађевинске парцеле према к.п. 9107/27 к.о. 
Кула је 94,87 m. 
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4. Растојање наткривеног паркинга од регулационе линије према к.п. 
9107/23 к.о. Кула је 1,89 m.
Растојање од границе грађевинске парцеле према к.п. 9107/27 к.о. 
Кула је приближно 66,7 m. 

5. Растојање трафо станице од регулационе линије према к.п. 9107/23 
к.о. Кула је 2,08 m.
Растојање од границе грађевинске парцеле према к.п. 9107/27 к.о. 
Кула је приближно 22,1 m. 

Ограђивање грађевинске 
парцеле 

Грађевинска  парцела  се  може  ограђивати  зиданом,  транспарентном 
или комбинованом оградом до висине 2,2 m, тако да ограда и стубови 
ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата капије на 
уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Паркирање возила На предметној парцели је планирано 159 паркинг место од којих је 6 
димензионисано  за  теретна возила.  6  паркинг  места  за  путничка 
возила предвиђена су за  ВИП госте и наткривена су.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Водовод – хидрантска 
мрежа

Прикључак  на  водоводну  мрежу  извести  у  складу  са  Условима  за 
пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 2543/2017, 
од 20.09.2017. године. Објекте фабрике окружује спољна хидрантска 
мрежа, која се напаја преко подземног резервоара, који се пуни из 
водоводне мреже.

Атмосферска канализација Одвођење  атмосферских  вода  са  објеката  и  платоа  обезбедити 
отвореном  или  затвореном  атмосферском  канализацијом  до 
реципијента у складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈКП 
"Комуналац"  Кула,  број  2543/2017,  од  20.09.2017.  године.  За 
атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина пре улива у 
атмосферску  канализацију  или  отворене  канале  предвиђен  је 
одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник).

Фекална канализација Прикључак  на  фекалну  канализацију  извести  са  постојеће 
канализационе  мреже  испред  к.п.  9107/28  к.о.  Кула,  у  складу  са 
Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 
2543/2017, од 20.09.2017. године

Електроенергетска инфраструктура

ТС Изградња  трафо  станице  извести  у  складу  са  условима  за 
пројектовање  и  прикључење  "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак 
Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број  8A.1.1.0.-Д.07.07.-
234382/2-17 од 08.09.2017. године. 

Секундарна нисконапонска 
мрежа

Прикључак на електроенергетску мрежу извести у складу са условима 
за  пројектовање  и  прикључење  "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак 
Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број  8A.1.1.0.-Д.07.07.-
234382/2-17 од 08.09.2017. године. 

Гасна инфраструктура

Гасовод прикључак  на  дистрибутивну  гасну мрежу  извести  у  складу  са 
условима  за  пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас"  Нови  Сад, 
број 06-02-1/17-820 од 22.09.2017. године

ТТ инфраструктура

Преплатничка ТТ мрежа прикључак  на  електронску  комуникациону  мрежу новим приводним 
оптичким ТТ каблом, од најближе приступне тачке телекомуникационе 
мреже (на постојећем магистралном оптичком ТТ каблу на релацији: 
Сомбор - Врбас - Нови Сад 2), извести у складу са условима "Телеком 
Србија" А.Д. Београд,  број 338474/3-2017 од 20.09.2017. године
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Саобраћајна инфраструктура

Колски  и  пешачки  приступ 
парцели

Прикључак на интерну саобраћајницу у оквиру радне зоне,  на к.п. 
број 9107/5 к.о. Кула исвести у складу са условима за пројектовање и 
прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 2543/2017, од 20.09.2017. 
године.  Прикључком се искључиво обезбеђује безбедан улаз и излаз 
возила на парцелу.

Услови за пројектовање

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 217-12407/17-1 од 15.09.2017. године

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 и 96/2016).

Пројектна  документација  садржи  и  пројекте  прикључака  на  комуналну  и  осталу 
инфраструктуру  на  основу  којих  ће  се  вршити  њихово  извођење.  Ово  се  не  односи  за  делове 
прикључака из тачке 7 ових локацијских услова.

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 

енергетске  ефикасности,  израђен  према  прописима  о  енергетској  ефикасности  зграда  и 
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.

7. Издавање решења о одобрењу за извођење радова – члан 145. Закона о планирању и 
изградњи 

За  изградњу  новог  двоструког  20  kV  кабловског  прикључног  вода  (за  прикључење  нове 
трафостанице) издаје се Решење о одобрењу за извођење радова – члан 145. Закона о планирању и 
изградњи, "ЕПС Дистрибуцији", Огранак Електродистрибуција Сомбор. 

За изградњу прикључног гасовода и МРС, издаје се Решење о одобрењу за извођење радова – 
члан 145. Закона о планирању и изградњи, ЈП "Србијагасу" Нови Сад. 

Ови локацијски услови су истовремено основ за издавање Решења о одобрењу за извођење 
радова,  обзиром да садрже услове за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција",  Огранак 
Електродистрибуција Сомбор  из  Сомбора и  услове за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас" 
Нови Сад.

Наведена решења се морају исходовати пре подношења захтева за издавње употребне дозволе. 

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 фабрике за обраду текстила на к.п. број 9107/28 к.о. Кула
3. Копија катастарског плана водова
4. Услови за пројектовање и прикључење  "ЕПС Дистрибуција",  Огранак Електродистрибуција 

Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-234382/2-17 од 08.09.2017. године 
5. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 2543/2017, од 20.09.2017. 

године
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6. Услови  за  пројектовање и  прикључење  ЈП  "Србијагас"  Нови  Сад,  број  06-02-1/17-820  од 
22.09.2017. године

7. Услови "Телеком Србија" А.Д. Београд,  број 338474/3-2017 од 20.09.2017. године
8. Услови у погледу мера заштите од пожара МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења 

за ванредне ситуације у Сомбору,  09/29 број 217-12407/17-1 од 15.09.2017. године
9. 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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