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Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa, 
поступајући по зaхтeву  доо МАЛИ АГРАР РУМЕНКА из Руменке,  Улица Партизанска бр.98, поднетог 
преко пуномоћника Францишковић Мирка из Куле,  Улица Мине Караџић бр.7, на основу члaна 53а 
став 2 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,  31/2018, 37/2019, 9/2020,  52/2021),  члана  2  Уредбе  о 
локацијским  условима  ("Службeни  глaсник  РС",  број  115/2020),  члана  18  Одлуке  о  општинској 
управи ("Сл. лист општине Кула", број 20/2019), овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 
015-112-104/2020-4  од  08.02.2020.  године  и  Плана  генералне  регулације  насељеног  места  Кула 
("Службени лист општине Кула", број 16/11 и 17/13) издаје:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАТРОН ВРЕЋА СА ПРАТЕЋИМ 

САДРЖАЈЕМ И СА ПРИКЉУЧЦИМА НА ИНФРАСТРУКТУРУ У ТРИ ФАЗЕ 
НА К.П. 981/38, 981/39, 981/41, 981/42 К.О. КУЛА 

I ФАЗА - изградња производног погона са пратећим садржајем, II ФАЗА - изградња 
надстрешнице између постојећег објекта бр.1 и производног погона изграђеног у првој 

фази, III ФАЗА - изградња три магацина за смештај резервних делова машина 
 

Ови услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње и све услове за израду 
техничке документације.

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. број катастарска 
општина

површина грађевинску 
парцелу чини

врста земљишта имаоци права на 
парцели

981/38 Кула 3а 57m²
981/38,

 981/39,

 981/41,

 981/42

градско грађевинско 
земљиште

доо  МАЛИ  АГРАР за 
трговину и услуге

981/39 Кула 52а 37m² градско грађевинско 
земљиште 

доо  МАЛИ  АГРАР за 
трговину и услуге

981/41 Кула 62а 22m² градско грађевинско 
земљиште 

доо  МАЛИ  АГРАР за 
трговину и услуге

981/42 Кула 22а 51m² градско грађевинско 
земљиште

доо  МАЛИ  АГРАР за 
трговину и услуге

Спајањем  к.п. број 981/38, 981/39, 981/41, 981/42 к.о. Кула ће се формирати једна грађевинска 
парцела површине 1ha 40а  67m². Спајање катастарских парцела у циљу формирања грађевинске 
парцеле се мора извршити пре издавања употребне дозволе.

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  3
планирана зона радне зоне - индустрије, складишта
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3. Подаци о објекту који се гради

изградња се врши у три 
фазе

I ФАЗА - изградња 
производног погона са 
пратећим садржајем

II ФАЗА - изградња 
надстрешнице између 
постојећег објекта 
бр.1 и  производног 
погона изграђеног у 
првој фази

III ФАЗА -  изградња 
магацина 

намена објеката производни  погон  за 
производњу  натрон 
врећа  са  пратећим 
садржајем:  гардеробе, 
санитарни  чвор, 
трпезарија, просторија 
за  припрему  лепка, 
смештај  компресора  и 
радионица

надстрешница   за 
утовар и истовар робе

магацин  за  смештај 
резервних  делова 
машина

тип објекта слободно-стојећи
категорија објеката В А В
класификациони број 
објеката

125102 125231 125102

бруто површине објеката 2.776,63m² 722,61m² укупна бруто 
површина сва три 
магацина је 
1.191,33m² , од тога: 
магацин бр.1 је 
197,9m², магацин 
бр.2 је 276,9m², 
магацин бр.3 је 
716,53m²

висина слемена 9,68m 7,53m 6,06m
спратност П+0 П+0 П+0
индeкс изгрaђeнoсти 0,53
индекс заузетости 53,49
да ли је објекат главни или 
други на парцели

главни други други

подаци о постојећим 
објектима на парцели

на парцели  к.п. број 981/38 к.о. Кула нема постојећих објеката,
на парцели  981/39 к.о. Кула нема постојећих објеката,
на  парцели   981/41   к.о.  Кула  има три  постојећа  објекта који  се 
задржавају.
на парцели    981/42  к.о.  Кула има један постојећи објекат који се 
уклања.

4. Правила за изградњу

Положај објекатау односу на 
регулацију и границе 
грађевинске парцеле 

Растојање  објекта  надстрешнице  од  регулационе  линије  према 
улици Исе Секицког је 111,51m. Растојање објеката од регулационе 
линије  према  улици  Исе  Бајића  је  29,85m.  Растојање  објекта 
надстрешнице  од границе грађевинске парцеле према к.п.  981/34 
к.о. Кула је око 7,5m. Растојање објекта надстрешнице од границе 
грађевинске парцеле према к.п. 981/26 к.о. Кула је око 2,5m
Растојање објекта погона и објекта магацина бр.1 и бр.2 од границе 
грађевинске парцеле према к.п. 981/40, 981/37 к.о. Кула је 8,53m. 
Растојање  објекта  магацина  бр.3  и  објекта  надстрешнице  од 
границе грађевинске парцеле према к.п.  805/3  к.о.  Кула,  је  око 
65,90m. Растојање потпорног зида од границе грађевинске парцеле 
према к.п. 980/1, 980/2, 979 к.о. Кула, је од 8,7m до 10,74m. 

Грађевинска парцела се  може ограђивати 
зиданом, транспарентном или комбинованом 
оградом до  висине  2,2m,  тако  да  ограда  и 
стубови ограде буду на грађевинској парцели 
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Ограђивање грађевинске 
парцеле

која  се  ограђује.  Врата  капије  на  уличној 
огради не могу се отварати ван регулационе 
линије.

Паркирање возила Пaркирaњe вoзилa влaсник oбjeктa треба да обезбеди нa сoпствeнoj 
грaђeвинскoj пaрцeли. 

5. Услoви зa пројектовање и прикључење

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Водовод Прикључак  на  водоводну  мрежу  је  постојећи  у  складу  са  допуном 
услова ЈКП „Комуналац“ Кула, број 1397-1/2021 од 15.06.2021. године

Атмосферска канализација Прикључење  на  атмосферску  канализацију  извести  у  складу  са 
условима  ЈКП  „Комуналац“  Кула,  број  1397/2021  од  02.06.2021. 
године.

Фекална канализација Прикључак на насељску канализациону мрежу  је постојећи у складу 
са  условима ЈКП  „Комуналац“  Кула,  број  1397/2021  од  02.06.2021. 
године.

Електроенергетска инфраструктура

Секундарна  нисконапонска 
мрежа

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.-46845/_-21 од 27.05.2021. године. ОММ је постојећи.

Саобраћајна инфраструктура
Колски  и  пешачки  приступ 
парцели

Задржава се постојећи колски прилаз за теретна и путничка возила 
изграђен  на  коловоз  јавног  пута.  Планирани  колски  прилаз  са 
коловоза на к.п. 5904/2 к.о. Кула се може одобрити само за путничка 
возила. Прилаз за запослене пешаке и бициклисте је са постојећих 
површина  у  улици  Исе  Секицког,  све у  складу  са  условима  ЈКП 
„Комуналац“ Кула, број 1397/2021 од 02.06.2021. године

Услови за пројектовање
Заштита од пожара У складу са Условима у погледу мера заштите од пожара издатих од 

Министарства унутрашњих послова, Одељења за ванредне ситуације 
Сомбор 09.28 бр. 217-7760/21-1 од 08.06.2021. године.
Доставити  на  сагласност  пројекте  за  извођење  објеката,  чији  је 
саставни део и главни пројекат заштите од пожара.

6. Могућност издавања грађевинске дозволе односно решења о одобрењу извођења радова
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, 37/19, 9/2020, 52/21) и члан 16 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службeни глaсник 
РС", број 68/2019). 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
• Извод из пројекта за грађевинску дозволу
• Пројекат за грађевинску дозволу. 
• Пројекат рушења.
• 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

Напомена: 
o Пројекат за грађевинску дозволу мора садржати приказ прикључивања инсталација 

на инфраструктуру у складу са Законом,  правилницима и Условима имаоца јавних 
овлашћења.
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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 Плана генералне регулације насељеног места Кула, са положајем простора обраде;
• Диспозиција планираних објеката: изградње производног погона за производњу натрон врећа 
са пратећим садржајем и прикључцима на инфраструктуру у три фазе на к.п. 981/38, 981/39, 981/41, 
981/42  к.о. Кула,
• Копија катастарског плана и копија плана водова;
• Услови за пројектовање и прикључење ЈКП „Комуналац“ Кула, број 1397/2021 од 15.06.2021. 
године;
• Допуна  Услова за пројектовање и прикључење ЈКП „Комуналац“ Кула, број 1397-1/2021 од 
15.06.2021. године;
• Услови у погледу мера заштите од пожара издатих од Министарства унутрашњих послова, 
Одељења за ванредне ситуације Сомбор 09.28 бр. 217-7760/21-1 од 08.06.2021.године;
• Услови за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција",  Огранак Електродистрибуција 
Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-46845/_-21 од 27.05.2021. године.
• Идејно решење приложено уз захтев.

Обрадила: Милана Бокић, мастер инг. арх.
Доставити:
• Подносиоцу захтева, електронским путем
• Објављивање у електронском облику путем интернета
• Имаоцима јавних овлашћења, 
• Архиви
                                                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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