
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa 
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО – СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-16376-LOC-1/2021
Заводни број: 05-353-141/2021
Дана 27.07.2021. године 
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе 
Кулa,  поступајући по зaхтeву  Стојков Милета из Куле, Улица Братства јединства број 48, поднетог 
преко пуномоћника  Митра Бореновића из Куле,  Улица 1.маја бр.16,  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 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019  9/2020, 52/2021), члана  3 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. 015-112-100/2021-1 
од 08.07.2021.  и Просторног плана општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", број 33/15 и 4/19) 
издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
 ЗА ИЗГРАДЊУ ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА: 

ОБЈЕКТА ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 100 КОМАДА, ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ХРАНЕ, СИЛОСА, 
ВОДОНЕПРОПУСНЕ ОСОЧНЕ ЈАМЕ И ЈАМЕ ЗА ПРИЈЕМ ОТПАДНИХ ВОДА, НА К.П. БРОЈ 6387 

К.О. КУЛА 

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

1. Подаци о катастарским парцелама

к.п. 
број:

катастарска 
општина:

површина: врста земљишта: носиоц права 
на земљишту:

подаци о теретима:

6387 Кула 1ha 52а 49m2 пољоприврено 
земљиште 

Стојков Миле делови зграде се 
налазе на суседној 
катастарској парцели

2. Плански документ

издаје се на основу Просторног плана општине Кула ("Службeни лист oпштинe 
Кулa", број 33/15 и 4/19)

просторна целина земљиште изван грађевинског реона насеља у катастарској 
општини Кула

планирана зона -  пољопривредно  земљиште  са  салашима  и 
пољопривредним економијама

3. Подаци о објектима који се граде

намена објеката објекат за 
тов свиња

објекат за 
смештај 
хране

силос водонепропусна 
осочна јама

водонепропусна јама 
за прихват отпадних 
вода

категорија 
објекта

А А А Г Г

класификацион
и број
објекта

127111 127121 127141 222330 222330
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бруто површина 
објекта

204m2 143m2  9m2  8m2 3m2 

висина објекта 4,55m 4,55m 7,6m укопана у земљу укопана у земљу

спратност П+0 П+0 - - -

индeкс 
зaузeтoсти

4,75% (макс. 30%)

индeкс 
изгрaђeнoсти

0,04

подаци о 
постојећим
објектима на 
парцели

Постојећи објекти се задржавају.

4. Правила за изградњу 

Намена објеката објекат за тов свиња капацитета 100 комада, објекат за смештај хране, 
силос,  водонепропусна осочна јама,  водонепропусна јама за прихват 
отпадних вода

Растојање грађевинске
линије од регулационе
линије

7,38m

Степен сеизмичности Стeпeн сeизмичнoсти 8 стeпeни пo МЦЗ скали.

Ниво подземних вода Мaксимaлни нивo пoдзeмних вoдa сe креће од 92,72 до 96,56
m н.м.

Услови заштите Техничка и технолошка решења, као и неопходне објекте и
инфраструктуру ускладити са Водним условима број II-781/5-21 од 
19.07.2021. године, издате од стране ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад.  

Ограђивање грађевинске
парцеле

Парцела се мора оградити транспарентном или комбинованом оградом 
висине максимално 2,2m. Ограда и стубови ограде се постављају на 
удаљености од минимум 1 m од међне линије. 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

прикључење на јaвни пут на прикључак за који је издата грађевинска дозвола ROP-KUL-
39949-CPIH-6/2020 од 07.07.2020.године.

прикључење на
електроенергетску мрежу

Постојећи прикључак

прикључење на
водоводну мрежу

на прикључак за који је издата грађевинска дозвола ROP-KUL-
39949-CPIH-6/2020 од 07.07.2020.године.

прикључак на хидрантску 
мрежу

хидрантска мрежа се прикључује на прикључак за који је издата 
грађевинска дозвола ROP-KUL-39949-CPIH-6/2020 од 
07.07.2020.године.

отпадне воде - течна осока испод објекта за тов свиња су базени за осоку од 
водонепропусног бетона прекривени подном решетком. Осока 
се цевима води до новопројектоване осочне јаме, у складу 
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са Водним условима број II-781/5-21 од 19.07.2021. године, издате од 
стране ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад.  

санитарна отпадна вода у приложеном идејном решењу нису пројектовани санитарни чворови 
јер они већ постоје у оквиру комплекса фарме, тако да исти нису 
предмет ових локацијских услова, као ни канализациони прикључак.

атмосферска
канализација

атмосферске воде испуштати у зелени појас комплекса фарме, 
у складу са Водним условима број II-781/5-21 од 19.07.2021. године, 
издате од стране ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад.

отпадне воде од прања и 
чишћења објеката

прихват воде од прања после завршеног циклуса врши се у 
новопројектовану водонепропусну јаму, у складу са Водним 
условима број II-781/5-21 од 19.07.2021. године, издате од стране ЈВП 
"Воде Војводине" Нови Сад.

заштита подземних и
површинских вода

 У складу са Водним условима број II-781/5-21 од 19.07.2021. 
године, издате од стране ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад.
Инвеститор је у обавези да након извршене градње у осебном 
поступку прибави водну дозволу.

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, 37/19 и 9/2020) 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:
1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу;
2. Пројекат за грађевинску дозволу израђен у складу са правилником којим се уређује садржина 

техничке  документације.  Пројекат  за  грађевинску  дозволу  мора  садржати све  изведене 
прикључаке и инсталације у складу са раније издатим условима, законом и правилницима; 
објекте предвиђене Водним условима број II-781/5-21 од 19.07.2021. године, издате од стране 
ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад; приказ измештања дела водоводног и хидрантског прикључка 
преко којих се гради предметни објекат, или дати техничко решење заштите прикључака за 
водовод  и  хидрантску  мрежу  уколико  се  исти  не  измештају,  већ  остају  испод  предметних 
објеката. У извештају техничке контроле пројектне документације обавезно је посебно навести 
да је пројекат за грађевинску дозволу израђен у складу са Водним условима број II-781/5-21 
од 19.07.2021. године, издате од стране ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад;

3. Геодетски снимак изведених водова и прикључака који су предвиђени локацијским условима 
ROP-KUL-39949-LOCH-3/2020  од  21.04.2020.године,  измењеним  локацијским  условима  ROP-
KUL-39949-LOCA-4/2020 од 01.06.2020.године и грађевинском дозволом ROP-KUL-39949-CPIH-
6/2020  од 07.07.2020.године. (уколико неки од тих водова и прикључака још нису изведени 
обавезно их треба приказати у ситуационом плану, опет у складу са локацијским условима 
ROP-KUL-39949-LOCH-3/2020  од  21.04.2020.године,  измењеним  локацијским  условима  ROP-
KUL-39949-LOCA-4/2020 од 01.06.2020.године и грађевинском дозволом ROP-KUL-39949-CPIH-
6/2020 од 07.07.2020.године.)

4. Доказ  о  уплаћеној  административној  такси  за  подношење  захтева  и  доношење решења  о 
грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију;

5. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право 
уписано у јавној књизи или је успостављено законом.

3



Напомена:  -пре  подношења захтева  за  грађевинску  дозволу,  инвеститор  треба  да  поднесе 
захтев за  ослобађање од плаћања накнаде  за промену намене из  пољопривредног у грађевинско 
земљиште  одељењу  за  урбанизам  комунално-стамбене  и  имовинско-правне  послове.  Чланом  47, 
Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019, 
156/2020 и 15/2021) изградња планираних објеката спада у категорију која се ослобађа плаћања 
поменуте накнаде.

     -пре  подношења захтева  за  грађевинску  дозволу инвеститор  је  у  обавези  да 
прибави употребну дозволу за све објекте које је радио према раније издатој грађевинској дозволи.

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. Графички прилог број 1 - Извод из  Просторног плана општине Кула, са положајем простора 

обраде,
2. Графички  прилог  број  2  -  Диспозиција  планираног објекта  за   тов  свиња  капацитета  100 

комада, објекат за смештај хране, силос, водонепропусна осочна јама, водонепропусна јама за 
прихват отпадних вода на к.п. број 6387 к.о. Кула,

3. Водни услови број II-781/5-21 од 19.07.2021. године, издате од стране ЈВП "Воде Војводине" 
Нови Сад, 

4. Копија катастарског плана водова,
5. Копија катастарског плана,
6. Идејно решење приложено уз захтев.

Обрадила: Милана Бокић, мастер инг. арх.

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

                                                                                          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                                             Зорица Драгић, дипл. инг. грађ.
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