
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-26447-LOC-1/2017
Заводни број: 05-353-134/2017
Дана 19. 09. 2017. године
Кула

Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове 
oпштинe Кулa,  поступајући по зaхтeву Пешић Славка (ЈМБГ 3103953810063) из Црвенке, 
Хиландарска  23, поднетог  преко  пуномоћника  Маје  Куриџа  (ЈМБГ  2210987815800)  из 
Апатина, 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  6  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,  34/2016  и  2/2017) и  Плана  генералне  регулације  насеља 
Црвенка ("Службени лист општине Кула", број  32/07 и 17/2013), издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПРЕНАМЕНУ: ОБЈЕКТА РАДИОНИЦЕ И МАГАЦИНА У СТАЈУ 
ЗА УЗГОЈ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 670 ГРЛА И ОБЈЕКТА ПОРТИРНИЦЕ У САНИТАРНО 

ГАРДЕРОБНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 676/3 К.О. ЦРВЕНКА,
СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И ИНФРАСТРУКТУРОМ

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима 
градње и све услове за израду техничке документације.

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. број кат. 
општина

површина грађевинску 
парцелу чини

врста земљишта: власник:

676/3 Црвенка 25а 03m2 к.п. број 676/3 градско 
грађевинско 
земљиште 

Пешић Славко

2. Плански документ

издаје се на основу Плана генералне регулације насеља Црвенка ("Службени лист 
општине Кула", број  32/07 и 17/2013)

просторна целина блок број 4

планирана зона зона пословања
У  складу  са  Мишљењем  о  важећем  планском  документу  за 
изградњу  привредних  објеката  -  фарме  до  1000  свиња  на 
парцелном  броју  676/3  к.о.  Црвенка,  ЈКП  "Комуналац"  Кула, 
број  2403/2017  од  30.  08.  2017.  године,  у  за  исту  к.п.  се 
примењују правила грађења радне зоне 
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3. Подаци о објекту који се гради

намена објекта стаја за узгој свиња 
капацитета 670 грла

санитарно гардеробни објекат

категорија објекта А А

класификациони број 
објекта

127111 127141

бруто површина објекта 563m2 38m2 

висина објекта 6,6m и 5,8m од коте терена 5m од коте терена

спратност П+0 П+0

индeкс зaузeтoсти 26,57% (макс. 70%)    

индeкс изгрaђeнoсти 0,26 (макс. 2)

подаци о постојећим 
објектима на парцели

Постојећи  објекти  у  Копији  катастарског  плана  нумерисани 
бројевима 1, 2 и 3 се реконструишу и пренамењују.

4. Правила грађења
Намена објеката Фарма  за узгој  свиња, са организацијом простора у 

складу са Законом и првилницима који је регулишу

Растојање грађевинске линије од 
регулационе линије

Постојеће

Степен сеизмичности Стeпeн сeизмичнoсти 8 стeпeни пo МЦЗ  скали.

Услови заштите инсталација При укрштању и паралелном вођењу прикључака са 
постојећом  инфраструктуром  придржавати  се  свих 
правила  која  важе  за  одређену  врсту  инсталација. 
Неопходно  је  пре  почетка  радова  извршити 
откривање  подземних  инсталација  ручним  ископом 
(шлицовањем) у попречном профилу улице.

Ограђивање грађевинске парцеле Грaђeвинскe  пaрцeлe сe  мoгу  oгрaђивaти  зидaнoм 
oгрaдoм дo висинe 2,2m, тaкo дa oгрaдa и стубoви 
oгрaдe  буду  нa  грaђeвинскoj  пaрцeли кoja  сe 
oгрaђуje.  Врaтa кaпиje нa уличнoj oгрaди нe мoгу сe 
oтвaрaти вaн рeгулaциoнe линиje.

Паркирање возила Пaркирaњe  вoзилa  зa  сoпствeнe  пoтрeбe влaсници 
oбjeктa,  oбeзбeђуjу  нa  сoпствeнoj  грaђeвинскoj 
пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa. 

5. Услoви зa пројектовање и прикључење имаоца јавних овлашћења

Услови за пројектовање и прикључење

прикључење на јaвни пут саобраћајни  прикључак  на  коловоз  у  Улици 
Лењиновој  обезбедити у  складу  са  Условима  за 
пројектовање и прикључење  ЈКП "Комуналац" Кула, 
број 2531/2017 од 08.09.2017. године

прикључење на електроенергетску 
мрежу

прикључење 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.-232596/_-
17 од 07.09.2017. године

2



прикључење на водоводну мрежу прикључак на водоводну мрежу je постојећи у складу 
са Условима ЈКП "Водовод" Црвенка, број 397/2017 од 
11.09.2017. године 

фекална канализација фекалне  воде  сe  испуштају  у  водонепропусну 
септичку јаму у складу са Условима за пројектовање 
и прикључење ЈКП "Водовод" Црвенка,  број 397/2017 
од  11.09.2017. године  и Водним условима ЈВП "Воде 
Војводине" Нови Сад број I-1085/5-17 од 18.09.2017. 
године

атмосферска канализација у складу са  Условима за пројектовање и прикључење 
ЈКП "Комуналац" Кула, број 2531/2017 од 08.09.2017. 
године и Водним условима ЈВП "Воде Војводине" Нови 
Сад број I-1085/5-17 од 18.09.2017. године

технолошке отпадне воде Третман  технолошких  отпадних  вода  је  дефинисан 
Водним условима ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад број 
I-1085/5-17 од 18.09.2017. године, коју чине објекти 
за  ретензију  (бетонски  резервоари  или  земљане 
лагуне)  са  пијезометрима,  уређај  за  одвајање 
суспендованих материја, уређена депонија за третман 
чврстог  ђубрива,  водонепропусна  јама  за 
дезинфекционе отпадне воде, као и други објекти и 
уређаји дефинисани наведеним условима.

заштита подземних и површинских 
вода

У складу  са  Водним условима ЈВП "Воде Војводине" 
Нови Сад број I-1085/5-17 од 18.09.2017. године.
Инвеститор је у обавези да након извршене градње у 
посебном поступку прибави водну дозволу.

6.  Могућност  издавања  грађевинске  дозволе  односно  решења  о  одобрењу 
извођења радова

Ови локацијски услови су основ за израду идејног пројекта и издавање решења о 
одобрењу  извођења  радова  -  члан  145.  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 члана 
28  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем 
("Службeни глaсник РС", број 113/2015 и 96/2016). 

Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, прилаже се:
1. Идејни пројекат са потврдом о усклађености са водним условима;
2. 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.

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. Графички прилог број 1 - Извод из Плана генералне регулације насеља Црвенка, са 

положајем простора обраде,
2. Графички  прилог  број  2  -  реконструкција  и  пренамена:  објекта  радионице  и 

магацина  у  стају  за  узгој  свиња  и  објекта  портирнице  у  санитарно  гардеробни 
објекат  на  к.п.  број  676/3 к.о. Црвенка,  са  пратећим  садржајима  и 
инфраструктуром,
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3. Мишљење о важећем планском документу за изградњу привредних објеката - фарме 
до 1000 свиња на парцелном броју 676/3 к.о. Црвенка, ЈКП "комуналац" Кула, број 
2403/2017 од 30.08.2017. године

4. Копија катастарског плана водова,
5. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број  2531/2017 од 

08.09.2017. године,
6. Услови за пројектовање  "ЕПС Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција Сомбор 

из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-232596/_-17 од 07.09.2017. године,
7. Водни  услови  ЈВП  "Воде  Војводине"  Нови  Сад  број  I-1085/5-17  од  18.09.2017. 

године,
8. Услови  ЈКП "Водовод" Црвенка,  број 397/2017 од 11.09.2017. године,
9. Обавештење  Покрајинског  секретаријата  за  пољопривреду,  водопривреду  и 

шумарство, број 104-325-687/2017-04 од 19.09.2017. године,
10.  Идејно решење приложено уз захтев.

Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.

Доставити:
1. Подносиоцу захтева, електронским путем,  
2. Објављивање у електронском облику путем интернета,
3. Имаоцима јавних овлашћења, 
4. Архиви.          

                                                                      

                                                                                     РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                                               Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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