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Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове 
oпштинe  Кулa,  поступајући  по зaхтeву Општинe  Кула,  Лењинова  11, поднетог  преко 
пуномоћника Ружице  Стојановић  радника  Одељења  за  инвестиције,  заштиту  животне 
средине и енергетски менаџмент у Општинској управи Кула, 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, 37/19 и 9/2020), 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  број  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), издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ДОГРАДЊУ ДЕЛА ОБЈЕКТА ОШ "ПЕТЕФИ БРИГАДА" У КУЛИ

- НАДЗИЂИВАЊЕ ДЕЛА ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА (ОБЈЕКАТ БРОЈ 1)
КОСИМ КРОВОМ, НА К.П. БРОЈ 4390/1 К.О. КУЛА

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

1. Подаци о катастарској парцели
к.п. број кат. 

општина
површина грађевинску 

парцелу чини
врста 
земљишта:

власник на 
објекту:

4390/1 Кула 12.424m2 к.п. број 
4390/1

градско 
грађевинско 
земљиште

Јавна својина РС, 
корисник ОШ 
"Петефи бригада"

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 48

планирана зона површине и објекти јавних служби - зона образовања и културе 

3. Подаци о објекту који се гради
намена објекта основна школа (објекат број 1)

категорија објекта В

класификациони број 
објекта

126321

бруто површина објекта 2.593m2, површина дела који се надзиђује је 574,08m2
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висина објекта висина дела који се надзиђује је 9,52m 

спратност П+1

индeкс зaузeтoсти постојећи

индeкс изгрaђeнoсти постојећи

подаци о постојећим 
објектима на парцели

постојећи објекти се задржавају

4. Правила грађења 
На делу постојећег објекта (објекат број 1) ОШ "Петефи бригада" се врше радови на 

надзиђивању, чиме се постојећи равни кров замењује кровном конструкцијом косог крова.
Нова кровна конструкција се поставља на постојећу плочу објекта, са уклањањем 

слојева равног крова.

Стeпeн сeизмичнoсти 8 стeпeни пo МЦЗ  скали.
Мaксимaлни нивo пoдзeмних вoдa сe  креће од 81,26 до 84,44 m н.м.

5. Услови заштите имаоца јавних овлашћења

Санитарни услови Санитарни услови су дефинисани дописом Покрајинског 
секретаијата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно 
здравље, одељење у Сомбору број 138-53-00099-2/2021-07 од 
10.02.2021. године

Услови противпожарне 
заштите

у складу са Условима у погледу мера заштите од пожара, МУП-
а,  Сектора  за  ванредне  ситуације,  Одељења  за  ванредне 
ситуације  у  Сомбору  број  217-1493/21-1 од   05.  02.  2021. 
године.  Потребно  је,  пројекат  за  извођење  објекта,  чији  је 
саставни део и Главни пројекат заштите од пожара, доставити 
на сагласност.

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 ("Сл. гласник 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.  Пројекту  за  грађевинску  дозволу  прилаже се 
елаборат  енергетске  ефикасности,  израђен  према  прописима  о  енергетској 
ефикасности зграда;

3. Елаборат заштите од пожара;
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.

Захтев за издавање грађевинске дозволе подноси корисник објекта (у овом случају 
је корисник ОШ "Петефи Шандора") уз сагласност Републике Србије.

Локацијски  услови  важе  две  године  од  дана  издавања  или  до  истека 
важења грађевинске дозволе издате у складу са условима.
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На ове  локацијске  услове  може се  поднети приговор Општинском већу  општине 
Кула, у року од три дана од дана достављања.

Саставни део локацијских услова је: 
1. Извод из Плана генералне регулације насељеног места Кула, са положајем простора 

обраде;
2. Ситуација терена са приказом надзиђивања дела постојећег објекта (објекат број 1) 

ОШ "Петефи бригада", косим кровом, на к.п. број 4390/1 к.о. Кула;
3. Обавештење  МУП–а,  Сектора  за  ванредне  ситуације,  Одељења  за  ванредне 

ситуације у Сомбору број 217-1493/21-1 од  05. 02. 2021. године;
4. Општи  и  посебни  санитарни  услови  Покрајинског  секретаријата  за  здравство, 

Сектор за  санитарни надзор и  јавно  здравље,  одељење у  Сомбору  број  138-53-
00099-2/2021-07 од 10.02.2021. године;

5. Копија катастарског плана;
6. Идејно решење.

Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.

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

                                                                                           РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                                                   Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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