
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-17084-LOC-1/2019 
Заводни број: 05-353-130/2019
Дана 15. 07. 2019. године
Кула 

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске 
управе Кулa, поступајући по зaхтeву Драгане Жекић Шукаре из Куле, Улица Бошка Бухе 
бр. 28, поднетог преко пуномоћника Далибора Крунића из Новог Сада, Улица Алексе 
Шантића бр. 68, 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, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 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, 2/2017 и 
20/19), овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-303/2017 од 
10.07.2017. године и Просторног плана општине Кула ("Службени лист општине 
Кула", број  33/15) издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ТОВ СВИЊА П+0, КАПАЦИТЕТА 850 КОМАДА, СА 

ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ И ПРИКЉУЧЦИМА 
НА К.П. БРОЈ  7216 К.О. КУЛА

Ови услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње на к.п. број 
7216 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

7216 Кула 13а 418m² к.п. број 7216 пољопривредно 
земљиште

Жекић Шукара 
Драгана

2. Плански документ

издаје се на основу Просторног плана општине Кула ("Службени лист општине Кула", 
број  33/15)

планирана целина, 
односно зона

пољопривредно земљиште
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3. Подаци о објектима који се граде

намена објеката
1. објекат за тов свиња-капацитета 850 комада
(који чине две просторије за тов свиња и ходник) 
2. силос

тип објеката слободно-стојећи објекти
категорија објеката Б
класификациони број 
објеката

127112
127131

бруто површина објеката 1. објекат за тов свиња - 710,64m²
2 силос - 10,24 m²

висина 1. објекат за тов свиња - 4,45 m
2. монтажни силоси за храну- 9,20 m

спратност 1. објекат за тов свиња - П+0
2. монтажни силоси за храну - П+0

индeкс зaузeтoсти 11,13%(макс. 40%)
да ли је објекат главни или 
други на парцели

1. објекат за тов свиња- главни објекат
други на парцели 2. монтажни силоси за храну - други објекaт

подаци о постојећим 
објектима на парцели

на парцели се налази постојећи бунар, као и постојећи објекат за 
тов свиња капацитета 850 комада, и постојећи силос за храну. Сви 
објекти се задржавају.

Етапност градње Једна фаза

4. Правила за изградњу 

Положај објеката у односу 
на регулацију и границе 
грађевинске парцеле 

Планирани објекти су удаљени од регулационе линије, према путу 
Кула-Липар (Државни пут II A реда број 180) од 20,32m до 40,75 m; 
од регулационе линије, према некатегорисаном (атарском) путу на 
парцели к.п. 9840 к.о. Кула, објекат за тов свиња је удаљен 10 m, 
док је силос за храну удаљен 6,6m; од регулационе линије, према 
некатегорисаном (атарском) путу на парцели к.п. 9849/2 к.о. Кула 
12,38 m; од суседне парцеле број 7217 к.о. Кула 97,54m.

Ограђивање грађевинске 
парцеле

Грађевинска парцела се може ограђивати транспарентном или 
комбинованом оградом до висине 2,2 m. Ограда и стубови ограде се 
постављају на удаљености од минимум 1 m од међне линије или на 
међну линију уз прибављену сагласност суседа. Ограда према 
суседедним катастарским парцелама на којој се узгајају 
пољопривредне културе по правилу треба да је транспарентна. 
Преграђивање функционалних целина унутар комплекса, одвајање 
производног и техничког дела или другачије издвојених целина, 
ограда не може бити веће висине од спољне ограде.

Паркирање возила Паркирање возила власник објеката треба да обезбеди на 
сопственој грађевинској парцели, као и да их прикаже у пројекту за 
грађевинску дозволу.
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5. Услoви зa пројектовање и прикључење

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Водовод снабдевање водом је предвиђено из постојећег бунара на парцели.

Атмосферске воде одводњавање атмосферских вода са платоа и кровних површина 
вршити у складу са Водним условима ЈВП "Воде Војводине"из Новог 
Сада, број II-811/4-19,  од 09.07.2019. године.

Фекална канализација Санитарно-фекалне отпадне воде се испуштају у водонепропусну 
септичку јаму, у складу са Водним условима ЈВП "Воде Војводине"из 
Новог Сада, број II-811/4-19,  од 09.07.2019. године.

Отпадне воде За технолошке отпадне воде, настале у процесу одржавања штала и 
простора око њих, осоку, чврста ђубрива и др. предвидети: објекте 
за ретензију (таложнике) течне фазе, оптимални капацитет 
ретензионих базена за прихват течне фазе, као и уређај за 
одвајање суспендованих материјала пре испуста у ретензионе 
базене, посебну водонепроспусну септичку јаму за дезинфекционе 
воде које настају повремено, депонију за одлагање и зрење ђубрива 
на водонепропусној подлози.
а све у складу са Водним условима ЈВП "Воде Војводине"из Новог 
Сада, број II-811/4-19,  од 09.07.2019. године.

Електроенергетска инфраструктура

Секундарна нисконапонска 
мрежа

нови објекат се прикључује на електродистрибутивну мрежу преко 
постојећег прикључка.

Саобраћајна инфраструктура
Колски и пешачки приступ 
парцели

Новопројектована интерна саобраћајница, која је у функцији 
експлоатације и рада фарме као и противпожарних захтева,  се 
прикључује на некатегорисани (атарски) пут на к.п. 9840 к.о. Кула, 
преко постојећег прикључка чија је ширина минимум 4m.

Услови за пројектовање

Водни услови у складу са Водним условима ЈВП "Воде Војводине"из Новог Сада, 
број II-811/4-19,  од 09.07.2019. године.

заштита подземних и 
површинских вода

У складу са Водним условима ЈВП "Воде Војводине"Нови Сад број 
II-811/4-19,  од 09.07.2019. године.
Инвеститор је у обавези да након извршене градње у посебном 
поступку прибави водну дозволу.

Потреба процене утицаја на 
животну средину

Ускладу са Мишљењем Општинске управе општине Кула, Одељења 
за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент из 
Куле, број 018-501-56/2019од 26.06.2019. године, инвеститор је у 
обавези да се обрати овом одељењу са захтевом за одлучивање о 
потреби процене утицаја наведеног пројекта на животну средину

Мере заштите од пожара У складу са условима у погледу мера заштите од пожара издатим од 
МУП Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуацијеу Сомбору 09.28 број 217-975/19 од 03.07.2019. године.
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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, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19) 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:
⦁ Извод из пројекта за грађевинску дозволу,
⦁ Пројекат за грађевинску дозволу,
⦁ Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење 
решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију
⦁ Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је 
то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом
      Пројекат за грађевинску дозволу мора садржати пројекте прикључака на 
инфраструктуру и унутрашње инсталације у складу са Законом о планирању и изградњи 
и Правилницима, као и објекте предвиђене Водним условима ЈВП "Воде Војводине"из 
Новог Сада, број II-811/4-19,  од 09.07.2019. године, као што су: објекти за ретензију 
(таложнике) течне фазе, ретензиони базени за прихват течне фазе, уређај за одвајање 
суспендованих материјала, водонепроспусну септичку јаму за дезинфекционе воде, 
депонију за одлагање и зрење ђубрива.

    У извештају техничке контроле пројектне документације обавезно је посебно 
навести да је пројекат за грађевинску дозволу израђен у складу са водним условима ЈВП 
"Воде Војводине" из Новог Сада, број II-811/4-19,  од 09.07.2019. године.
      

Локацијски услови важе две године 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: 
⦁ Извод из Просторног плана општине Кула, са положајем простора обраде

⦁     Диспозиција планиране изградње фарме - објекта за тов свиња П+0, капацитета 
850 комада, са пратећим садржајем и прикључцима на к.п. број 7216 к.о. Кула

⦁ Копија катастарског плана водова
⦁ Водни услови, ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада, број II-811/4-19,  од 09.07.2019. 
године.
⦁ Услови у погледу мера заштите од пожара издатим од МУП Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуацијеу Сомбору 09.28 број 217-975/19 од 
03.07.2019. године.
⦁ Мишљење Општинске управе општине Кула, Одељења за инвестиције, заштиту 
животне средине и енергетски менаџмент из Куле, број 018-501-56/2019 од 26.06.2019. 
године
⦁ Идејно решење приложено уз захтев

Обрадила: Милана Бокић, мастер. инг. арх.

Доставити:
⦁ Подносиоцу захтева, електронским путем
⦁ Објављивање у електронском облику путем интернета
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⦁ Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику 
⦁ Архиви
                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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