
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-13573-LOC-1/2019
Заводни број: 05-353-105/2019
Датум: 19.06.2019.
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске 
управе Кулa, поступајући по зaхтeву Петра Каленића, Улица Максима Горког бр. 26,
поднетог преко пуномоћника Љубомира Новковића из Куле, Улица Блок 6б бр. 8, 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, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 
31/2019), 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, 32/2015, 34/16 и 2/2017), Овлашћења начелника 
општинске управе Кула бр. 015-112-303/2017 од 10.07.2017. године и Плана генералне 
регулације насеља Црвенка ("Службени лист општине Кула", број 32/2007 и 17/2013)
издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ ТИПСКОГ ГАСНОГ ПРИКЉУЧКА СА МРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У КОЛЕКТИВНОЈ СТАМБЕНО-
ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ НА К.П. 3103/4 К.О. ЦРВЕНКА

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. број катастарска  
општина

површина Грађевинску 
парцелу чини

врста земљишта

3103/4 Црвенка 2а 41m² к.п. број 
3103/4

земљиште у грађевинском 
подручју

носиоци права на земљишту Република Србија (својина државна) и Југобанка АД Београд 
(право коришћења) 

имаоц права на објекту Југобанка АД Београд у стечају (својина друштвена) , 
Милосављевић Весна, ЏЛС доо Кањижа (својина приватна), 
Савељић Сава (својина приватна), Тепић Небојша (својина 
приватна), Стан прогрес Каленић доо Нови Сад (својина 
приватна).
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носиоци права на посебним 
деловима

Приземље: Пословни простор - Каленић Петар, Стан од једне 
собе - Милосављевић Весна; Први спрат: Стан од две собе - Стан 
прогрес Каленић доо Нови Сад, Стан од једне собе -
Југобанка АД Београд у стечају, Стан од једне собе -
Каленић Петар, Стан од две собе - Стан прогрес Каленић 
доо Нови Сад; Други спрат: Стан од две собе - Југобанка АД 
Београд у стечају, Стан од једне собе - Тепић Небојша, Стан 
од једне собе - Савељић Сава, Стан од две собе - Калезић 
Љубомир.

2. Плански документ

издаје се на основу План генералне регулације насеља Црвенка ("Службени лист 
општине Кула", број 32/2007и 17/2013)

просторна целина блок број  44 - ужа зона центра насеља
планирана зона зона вишепородичног становања

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења

Услови за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 06-02-1/671 од 
18.06.2019.године.

услови у погледу мера заштите од пожара МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Сомбору, 09.28 број 217-8543/2019 од 11.06.2019.

услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са 
овереним ситуационим планом, МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Сомбору, 09.28 број 217-8547/19-1 од 11.06.109. године

4.Могућност издавања грађевинске дозволе односно решења о одобрењу 
извођења радова у складу са захтевом

Ови локацијски услови нису основ за издавање решења о одобрењу извођења радова у 
складу са захтевом.
Није могуће издати локацијске услове за изградњу типског гасног прикључка са МРС и 
унутрашње гасне инсталације за потребе пословног простора у колективној стамбеној 
згради на к.п. 3103/4 к.о. Црвенка.
Да би стамбено-пословна колективна зграда и власници посебних делова могли да се 
прикључе на ДГМ потребно је испунити Услове за пројектовање и прикључење које је 
издао ЈП Србијагас број 06-02-1/19-671 од 18.06.2019. године тј. потребно је 
испоштовати следеће:
1. Потеребно је поднети захтев за Локацијске услове који ће се издати на основу  Услова 
за пројектовање и прикључење издатих од ЈП Србијагас број 06-02-1/19-671 од 
18.06.2019., Идејног решења урађеног на основу наведених услова Србијагаса и остале 
потребне документације. 
2. На основу Локацијских услова из тачке 1. Србијагас треба да исходује Решење о 
одобрењу за извођење радова за прикључење колективне стамбено-пословне зграде на 
ДГМ и  за део гасне инсталације до мерних места за сваку стамбену или пословну 
јединицу у згради, при чему је Србијагас у обавези да приложи и Одлуку Скупштине 
стамбене заједнице за пројектовање и извођење наведених радова.
3. Након издатог решења из тачке 2. Каленић Петар треба да поднесе захтев за Решење 
о одобрењу за извођење радова за КМРС и УГИ сагласно издатом решењу из тачке 2. 
односно идејном пројекту на основу којег је издато решење.
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Локацијски услови важе две године. 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:
⦁ Извод из Плана генералне регулације насеља Црвенка, са положајем простора 
обраде;

⦁ Услови за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 
06-02-1/671 од 18.06.2019.године.

⦁ услови у погледу мера заштите од пожара МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Сомбору, 09.28 број 217-8543/2019 од 
11.06.2019.

⦁ услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија 
са овереним ситуационим планом, МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Сомбору, 09.28 број 217-8547/19-1 од 
11.06.109. године

⦁ Идејно решење приложено уз захтев.

Обрадила: Милана Бокић, мастер инг. арх.

Доставити:
⦁ Подносиоцу захтева, електронским путем
⦁ Објављивање у електронском облику путем интернета
⦁ Архиви

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