
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-23866-LOC-2/2019
Заводни број: 05-353-217/2019
Дана 18. септембра 2019. године 
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa, 
поступајући  по зaхтeву  „Žito  Media“  доо из  Куле,  Улица  Јосипа  Крамера  бб, поднетог  преко 
пуномоћника NS construction из Куле, Улица Петра Кочића број 42, кога заступа Синиша Новаков, 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,  83/2018, 31/2019 и 37/2019), 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 18 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист 
општине Кула", број 20/2019), Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-303/2017 
од 10.07.2017. године 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 ТРИ СУШАРЕ КАПАЦИТЕТА 36 t/h, НАДСТРЕШНИЦЕ, ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА, 

ОПРЕМЕ И ИНФРАСТРУКТУРЕ НА К.П. БРОЈ 8669/1 К.О. КУЛА

Ови услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње на к.п. број 8669/1 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

терети на 
парцели

8669/1 Кула 1 ha 80 а 
65 m²

к.п. број 8669/1 градско 
грађевинско 
земљиште

Житомлинско 
предузеће 
Жито-медиа 
доо Кула

Нема 
терета

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 73

планирана зона радна зона 

3. Подаци о објектима који се граде

намена објеката 1, 3 и 5 - сушара капацитета 36 t/h

2, 4 и 6 - машинска кућа са шахтом

7 – надстрешница (са пријемним кошевима)

8 - три пријемна коша

9 - КПГ инсталација

тип објеката 1, 3 и 5 - сушара – слободностојећи објекат

2, 4 и 6 - машинска кућа са шахтом – слободностојећи објекат

7 – надстрешница – слободностојећи објекат 

8 - три пријемна коша – слободностојећи објекти
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9 - КПГ инсталација – слободностојећи објекат

категорија објеката 1, 3 и 5 - сушара - В

2, 4 и 6 - машинска кућа са шахтом - А

7 – надстрешница - Б

8 - три пријемна коша - А

9 - КПГ инсталација - Г

класификациони број 
објеката

1, 3 и 5 - сушара - 127143

2, 4 и 6 - машинска кућа са шахтом - 127141

7 – надстрешница - 127142

8 - три пријемна коша - 127141

9 - КПГ инсталација - 222100

бруто површина објеката 1, 3 и 5 - сушара – 56,24 m² x 3

2, 4 и 6 - машинска кућа са шахтом – 84,68 m² x 3

7 – надстрешница – 2261,25 m²

8 - три пријемна коша – 40,75 m² x 3 (испод надстрешнице)

висина 1, 3 и 5 - сушара – 28,52 m

2, 4 и 6 - машинска кућа – 16,05 m / дубина шахте – 2,50 m

7 – надстрешница – 11,51 m

8 - три пријемна коша – дубина пријемног коша – 1,00 m

спратност 1, 3 и 5 - сушара - П+0

2, 4 и 6 - машинска кућа – П+1 / шахта – подземни објекат

7 – надстрешница - П+0

8 - три пријемна коша – подземни објекти 

индeкс зaузeтoсти 60,01 % (макс. 70%) 

индeкс изгрaђeнoсти 0,61 (макс. 2,1)

да ли је објекат главни или 
други на парцели

1, 3 и 5 - сушара – главни објекат

2, 4 и 6 - машинска кућа са шахтом – други објекат

7 – надстрешница – главни објекат

8 - три пријемна коша – други објекти

9 - КПГ инсталација – други објекат

подаци о постојећим 
објектима на парцели

Објекат  на  копији  катастарског  плана  водова  обележен  са  1 се 
задржава (површина објекта је 6910 m²). 
На к.п. број 8669/1 к.о. Кула је планирана надстрешница за пријем 
кукуруза, површине 1374,32 m², за коју су издати Локацијски услови 
број  ROP-KUL-20267-LOC-1/2019, под  заводним бројем  05-353-
163/2019 од 29. јула 2019. године.

Етапност градње Једна фаза

4. Правила за изградњу 

Положај објеката у односу 
на границе грађевинске 
парцеле 

Надстрешница се поставља на удаљености од 24,45 m од регулационе 
линије,  према к.п. 10000/2 к.о. Кула, док је машинска кућа од исте 
међне линије удаљена на 32,94 m. Надстрешница је удаљена од међне 
линије према к.п. број 8666/1 к.о. Кула 7,92 m, док су машинске куће 
од исте међне линије удаљене на 31,49 m. Удаљеност машинске куће 
од међне линије према к.п. број 9997/1 к.о. Кула је 61,44 m. 

Ограђивање грађевинске 
парцеле

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

Паркирање возила Паркирање  путничких  и  теретних  возила  решавати  у  оквиру 
грађевинске парцеле власника радног комплекса. 

5. Услoви зa пројектовање и прикључење

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Снабдевање санитарном 
водом

Прикључење на насељску водоводну мрежу у складу са Условима за 
пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 1901/2019 од 
3.09.2019. године

Снабдевање водом 
хидрантске мреже

Постојећи начин снабдевања водом хидрантске мреже. Хидрантска 
мрежа се реконструише.

Атмосферска канализација Одвођење  атмосферских  вода  са  објеката  и  платоа  обезбедити  на 
сопствену  парцелу  у  складу  са  Условима  за  пројектовање  и 
прикључење  ЈКП  "Комуналац"  Кула,  број  1901/2019 од  3.09.2019. 
године. 

Фекална канализација Прихват отпадних вода вршити у водонепропусну септичку јаму у 
складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" 
Кула, број 1901/2019 од 3.09.2019. године

Електроенергетска инфраструктура

ТС Изградњу  трафостанице  извести  у  складу  са  Условима  за 
пројектовање  и  прикључење  "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак 
Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број  8A.1.1.0.-Д.07.07.-
270441/_-19 од 6.09.2019. године

Прикључење на 
електроенергетску мрежу

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.-
270441/_-19 од 6.09.2019. године

Гасна инфраструктура

Снабдевање гасом Инсталација КПГ-а састојаће се од: мобилног складишта – трејлера, 
претакачког  моста  високопритисним  цревима,  мерно  редукционе 
станице (МРС) и разводног гасовода до сушара.
Транспорт компримованог гаса до инсталације врши се трејлером до 
платоа,  где  ће  трејлер  бити  постављен.  На  објекту  ће  увек  бити 
присутна два трејлера. Након постављања трејлера на локацији врши 
се повезивање трејлера са претакалиштем путем флексибилних црева 
и  брзих спојница.  Претакалиште  је  са  регулационом станицом (РС) 
повезано  високопритисним  гасоводима.  Дужина  новопројектованог 
гасовода до сушара је ~ 115 m.
Од гасних потрошача је предвиђен НПГР гасни горионик снаге 6,0 MW, 
који је смештен у сушари.

Саобраћајна инфраструктура

Колски и пешачки приступ 
парцели

Планиран је колски прикључак са некатегорисаног пута, к.п. 9998/1 
к.о. Кула у складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈКП 
"Комуналац" Кула, број 1901/2019 од 3.09.2019. године  

Услови за пројектовање 

Услови у погледу мера 
заштите од пожара

у  складу  са  Обавештењем,  МУП-а,  Сектора  за  ванредне  ситуације, 
Одељења за ванредне ситуације у Сомбору 09.28 број 217-12978/19 
од 11.09.2019. године. 

Услови за безбедно 
постављање у погледу мера 
заштите од пожара и 
експлозија

у  складу  са  Обавештењем,  МУП-а,  Сектора  за  ванредне  ситуације, 
Одељења за ванредне ситуације у Сомбору 09.28 број 217-12977/19 
од 11.09.2019. године. 
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Услови заштите одбране 
земље

у складу са Обавештењем, Министарства одбране, Сектор за 
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру из Београда, број 
16944-2 од 30.08.2019. године

Процена утицаја на животну 
средину

у складу са Мишљењем Општинске управе општине Кула, Одељења за 
инвестиције,  заштиту  животне  средине  и  енергетски  менаџмент  из 
Куле, број 018-501-78/2019 од 29.08.2019. године.  Носилац пројекта 
је  у  обавези  да  се  обрати  са  захтевом  за  одлучивање  о  потреби 
процене утицаја пројекта на животну средину.

услови цивилног 
ваздухопловства

у  складу  са  условима Директората  цивилног  ваздухопловства 
Републике Србије из Београда, број: 4/3-09-0184/2019-0002, од дана: 
06.09.2019. 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,  145/14,   83/2018,  31/2019  и  37/2019) и  члан  16 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службeни глaсник 
РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017). 

За изградњу објекта надстрешнице која у подовима нема пријемне (усипне) кошеве,  издати 
су локацијски услови број ROP-KUL-19735-LOC-1/2019,  заводни број   05-353-155/2019  од 25. јула 
2019. године. У захтеву за изградњу објеката за сушење пољопривредних производа планирани су 
пријемни кошеви  испод  те  исте  надстрешнице.  Обзиром  да  наведени  објекти  чине  једну 
функционалну  и  просторну  целину,  изградња  надстрешнице  ће  се  вршити  на  основу  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:

- студија о процени утицаја на животну средину, уколико је утвђена потреба процене утицаја 
на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област
Саставни део пројекта за грађевинску дозволу су и пројекти прикључака, као и унутрашњи 
разводи свих инсталација предвиђених овим локацијским условима у складу са Законом и 
правилницима.

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 

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: 

А. за изградњу нове МБТС 20/0,4 kV “Сушара Житомедиа” на име „Žito Media“ доо из Куле
Б. за постављање 20 kV кабловског вода до нове МБТС на име Електродистрибуције
Наведено решење се мора исходовати пре подношења захтева за издавање употребне дозволе 

објеката за сушење пољопривредних производа.
Изградња објеката није могућа без  закључивања уговора о успостављању права службености 

између власника  послужног добра  и имаоца јавног овлашћења "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, 
Огранак Електродистрибуција Сомбор ради постављања и приступа електроенергетским објектима на 
парцелама власника послужног добра  од приступне тачке 20  kV  надземном воду – извод “Кула 2 
Индустрија” (к.п. 8671/2 к.о. Кула) дуж трасе прикључног 20 kV кабловског вода, закључно са новом 
МБТС “Сушара Житомедиа” (к.п. 8669/1 к.о. Кула). 

А. Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, за изградњу нове МБТС 20/0,4 
kV “Сушара Житомедиа” са трансформатором снаге 630 kVА, прилаже се:

1. Идејни пројекат
2. Доказ о уплаћеној административној  такси за подношење захтева и доношење решења и 

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

уписано у јавној књизи или је успостављено законом
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Постоји  могућност  издавања  једне  грађевинске  дозволе  за  објекте  за  сушење 
пољопривредних  производа и  трафостаницу  достављањем  јединствене  техничке 
документације – пројекта за грађевинску дозволу и за објекте  сушења пољопривредних 
производа и за трафостаницу.

Б. Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, за постављање 20 kV кабловског 
вода до нове МБТС, прилаже се:

1. Идејни пројекат
2. Доказ о уплаћеној административној  такси за подношење захтева и доношење решења и 

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

уписано у јавној књизи или је успостављено законом

Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова за постављање 20 kV кабловског 
вода до нове МБТС, на к.п. 8671/2, 10000/2 и 8669/1 к.о. Кула, на име Електродистрибуције поред 
документације предвиђене одредбом члана 28 Правилника потребно је доставити: 

- Сагласност власника к.п. 8671/2 к.о. Кула – приватна својина у сувласништву више лица, за 
трајно постављање 20 kV кабловског вода дуж предметне парцеле.
- Решење о праву службености пролаза на к.п. 10000/2 к.о. Кула – Јавна својина Аутономне 
Покрајине Војводине. 
-  Сагласност  власника  к.п. 8669/1 к.о.  Кула – „Žito  Media“  доо из  Куле,  дато  је  самим 
подношењем захтева за објекте за сушење пољопривредних производа.

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: 
1. Извод из Плана генералне регулације насељеног места Кула, са положајем простора обраде 
2. Диспозиција планиране  изградње три  сушаре капацитета 36  t/h,  надстрешнице,  пратећих 

објеката, опреме и инфраструктуре на к.п. број  8669/1 к.о. Кула
3. Копија катастарског плана водова
4. Обавештење,  МУП-а,  Сектора  за  ванредне  ситуације,  Одељења  за  ванредне  ситуације  у 

Сомбору 09.28 број 217-12977/19 од 11.09.2019. године
5. Обавештење,  МУП-а,  Сектора  за  ванредне  ситуације,  Одељења  за  ванредне  ситуације  у 

Сомбору 09.28 број 217-12978/19 од 11.09.2019. године
6. Мишљење  Општинске  управе  општине  Кула,  Одељења  за  инвестиције,  заштиту  животне 

средине и енергетски менаџмент из Куле, број 018-501-78/2019 од 29.08.2019. године
7. Обавештење,  Министарства  одбране,  Сектор  за  материјалне  ресурсе,  Управа  за 

инфраструктуру из Београда, број 16944-2 од 30.08.2019. године
8. Услови Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије из Београда, број: 4/3-09-

0184/2019-0002, од дана: 06.09.2019. године
9. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 1901/2019 од 3.09.2019. 

године 
10. Услови  за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција",  Огранак Електродистрибуција 

Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-270441/_-19 од 6.09.2019. године
11. 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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