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Рeпубликa Србиja 
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa             
Oпштинa Кулa 
Општинска управа 
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ  
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број предмета: ROP-KUL-4983-LOC-1/2021 
Заводни број: 05-353-60/2021 
Датум: 09.04.2021. 
Кула 
 
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa, 
поступајући по зaхтeву ЗЗ "АГРО ПЕЂА" из Сивца, Улица Жарка Зрењанина бр.41, поднетог преко 
пуномоћника Ђорђа Драче из Сомбора, Улица Тозе Марковића бр.2Б, 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 и 9/2020), 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 насеља Сивац ("Службени лист општине Кула", 
број 20/2012) издаје:   
 

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е 
ЗА ИЗГРАДЊУ СИЛОСА КАПАЦИТЕТА 3x1100t и 1x600t, ЕЛЕВАТОРСКЕ ЈАМЕ И 
АСПИРАТЕРСКЕ КУЋИЦЕ НА К.П. 3667, 3668 И 3669 К.О. СИВАЦ СА ПРАТЕЋИМ 

ПРИКЉУЧЦИМА НА ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
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 и облик 

својине 
3667 Сивац 5а 68m² 

 
К.п. 3667, 

3668 и 3669 
к.о. Кула 

Земљиште у 
грађевинском попдручју 

Приватна својина: 
Мудринић Максим и 

Попов Петар 
(право 

плодоуживања и 
хипотека) 

3668 Сивац 5а 43m² 
 

К.п. 3667, 
3668 и 3669 

к.о. Кула 

Земљиште у 
грађевинском попдручју 

Приватна својина: 
Мудринић Максим и 

Попов Петар 
(право 

плодоуживања) 
3669 Сивац 22а 10m² 

 
К.п. 3667, 

3668 и 3669 
к.о. Кула 

Земљиште у 
грађевинском попдручју 

Приватна својина: 
ЗЗ Агро Пеђа Сивац 

(хипотека) 
Спајањем  к.п. број 3667, 3668 и 3669  к.о. Сивац ће се формирати једна грађевинска парцела 
површине 33а 21m². 
Спајање катастарских парцела у циљу формирања грађевинске парцеле се мора извршити пре 
издавања употребне дозволе. 
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2. Плански документ 
 
издаје се на основу План генералне регулације насеља Сивац ("Службени лист 

општине Кула", број 20/2012) 
просторна целина блок број  82 
планирана зона Породично становање 
 
3. Подаци о објекту који се гради 
 

намена објеката тип 
објекта 

категорија 
објеката 

класификацион
и број објеката 

бруто 
површине 
објеката 

висина 
објеката 

спратност 
објеката 

Силоси 
капацитета 

3x1100t 

Слободно 
стојећи 

Б 127131 3 x 
141,66m2 

14,16 m П+0 

Силос капацитета 
1x600t 

Слободно 
стојећи 

Б 127131 82,7m2 14,16 m П+0 

Елеваторска јама Слободно 
стојећи 

Б 127131 10,85m2 21,25 m П+0 

Аспиратерска 
кућица 

Слободно 
стојећи 

Б 127131 21,56m2 9,54 m П+0 

индeкс зaузeтoсти 29% 
Индeкс изгрaђ. 0,29 
подаци о 
постојећим 
објектима на 
парцели 

На к.п. 3667 к.о. Сивац постоје три објекта: породична стамбена зграда, и 
две помоћне зграде изграђене без одобрења за градњу. 
На к.п. 3668 к.о. Сивац нема изграђених објеката. 
На к.п. 3669 к.о. Сивац постоји пет објекта: колска вага, вагарска кућица, 
усипни кош и два силоса.  
Сви поменути постојећи објекти се задржавају. 

 
4. Правила за изградњу 
 
Положај објекатау односу на 
регулацију и границе 
грађевинске парцеле  

Растојање предметног објекта од регулационе линије према к.п. 
4147 к.о. Сивац је од  је 13,58m. Растојање предметног објекта од 
регулационе линије према к.п. 3672 к.о. Сивац је од  је 4,17m. 
Растојање објекта од границе грађевинске парцеле према к.п. 
3665/1 к.о. Сивац је од 23,72m. Растојање објекта од границе 
грађевинске парцеле према к.п. 4146 к.о. Сивац, је око 4,42m.  

Ограђивање грађевинске 
парцеле 

Грађевинске и катастарске парцеле се могу ограђивати унутар 
блока, тако да се ограда поставља по међи, а стубови ограде су на 
парцели власника ограде; Ограда унутар блока када се ограђује не 
стамбени део парцеле - башта је: прозирна–транспарентна мах 
висине 1,8 m која се може постављати на подзид висине до 0,4m. 
Висина ограде и подзида може бити и већа уз сагласност 
власника−корисника парцеле односно објекта према којој се 
ограда поставља; Зидана и друге врсте ограда унутар блока у 
стамбеном делу парцеле је мах висине 1,8m омогућава се и већа 
висина под условом да се предходно прибави сагласност власника-
корисника парцеле односно објекта према којој се ограда 
поставља; Зидана и друге врста ограда на регулацији се 
постављају тако да ограда, стубови ограде и капија буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Капије се отварају унутар 
парцеле. Ограде на регулацији је висине до 2,0m;  

Паркирање возила Пaркирaњe вoзилa влaсник oбjeктa треба да обезбеди нa сoпствeнoj 
грaђeвинскoj пaрцeли. 
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5. Услoви зa пројектовање и прикључење 
 
Услови за прикључење 

Водопривредна инфраструктура 

Водовод  
 
 

Прикључак на водоводну мрежу је постојећи у складу са условима ЈКП 
„Радник“ из Сивца, број 273/2021 од 16.03.2021. године 

Фекална Прикључак је постојећи - радници ће користити санитарни чвор у 
оквиру објекта обележеног бројем 1 на копији плана на к.п. 3667 к.о. 
Сивац. 

Атмосферска канализација Прикључење на атмосферску канализацију извести у складу са 
условима ЈКП „Комуналац“ Кула, број 724/2021 од 17.03.2021. године 
и условима АД за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, број 3/2021-398, од 
26.03.2021.године 

Електроенергетска инфраструктура 

Секундарна нисконапонска 
мрежа 

Постојећи метални ОММ уграђен на бетонском стубу мешовите мреже у 
улици Маршала Тита. Мерно место прикључити преко уграђених нових 
главних аутоматских осигурача у прикључном делу ОММ, а све у 
складу са условима за пројектовање и прикључење  
„Електродистрибуција Србија“ доо Београд, огранак 
Електродистрибуција Сомбор, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-80654/ -21, ОД 
18.03.2021.године 

Саобраћајна инфраструктура 
Колски и пешачки приступ 
парцели 

Колско пешачки приступ на парцелу је постојећи, преко к.п. 3672 к.о. 
Сивац, у складу са условима ЈКП „Комуналац“ Кула, број 724/2021 од 
17.03.2021. године 

 
Услови за пројектовање 
Мере заштите 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. 217-3438/20-1 од 19.03.2021. године. Потребно је, 
пројекат за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат 
заштите од пожара доставити на сагласност. 

Потреба процене 
утицаја на животну средину 
 

У складуса Мишљењем Општинске управе општине Кула, Одељења за 
инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент из 
Куле, број 018-501-40/2021 од 17.03.2021. 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 пружног 
појаса 

У складу са техничким условима за изградњу АД за управљање јавном 
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ 
Београд, број 3/2021-398, од 26.03.2021.године 

Мере цивилног 
ваздухопловства 

У складу са условима Директората цивилног ваздухопловства 
Републике Србије из Београда, број 4/3-09-0052/2021-0002, од 
15.03.2021.године 

Мере од значаја за одбрану 
земље  

У складу са Обавештењем Министарства одбране, сектора за 
материјалне ресурсе управе за инфраструктуру, број 5546-2 од 
06.04.2021.године 
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6. Могућност издавања грађевинске дозволе  
 

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, 37/2019 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: 
 Извод из пројекта за грађевинску дозволу; 
 Пројекат за грађевинску дозволу;  
 Елаборат заштите од пожара; 
 Доказ о власништву за објекат обележен бројем 1 на копији плана, на к.п. 3667 к.о. Сивац; 
 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 Захтев за грађевинску дозволу се подноси тек када све предметне парцеле буду 
укњижене у катастру на име ЗЗ Агро Пеђа Сивац. 

o Објекат обележен бројем 1 на копији плана, на к.п. 3667 к.о. Сивац који ће користити 
радници треба да буде у власништву фирме ЗЗ "АГРО ПЕЂА" из Сивца. Стога је уз 
захтев за грађевинску дозволу потребно доставити и доказ о власништву за овај 
објекат. 

o Све што је избетонирано на јавној површини, а није прикључак на пут, потребно је 
порушити. 

o Пројекат за грађевинску дозволу мора садржати приказ прикључивања инсталација 
на инфраструктуру у складу са Законом, правилницима и Условима имаоца јавних 
овлашћења. 

 
Локацијски услови важе две године. 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 Планa генералне регулације насеља Сивац, са положајем простора обраде; 
 Копија катастарског плана и копија плана водова; 
 Услови за пројектовање и прикључење  „Електродистрибуција Србија“ доо Београд, огранак 
Електродистрибуција Сомбор, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-80654/ -21, ОД 18.03.2021.године; 
 Услови за пројектовање и прикључење ЈКП „Комуналац“ Кула, број 724/2021 од 17.03.2021. 
године; 
 Услови за пројектовање и прикључење ЈКП „Радник“ из Сивца, број 273/2021 од 16.03.2021. 
године; 
 Услови у погледу мера заштите од пожара издатих од Министарства унутрашњих послова, 
Одељења за ванредне ситуације Сомбор 09.28 бр. 217-3438/20-1 од 19.03.2021. године; 
 Мишљење Општинске управе општине Кула, Одељења за инвестиције, заштиту животне средине 
и енергетски менаџмент из Куле, број 018-501-40/2021 од 17.03.2021. године; 
 Технички услови за изградњу АД за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, број 3/2021-398, од 26.03.2021.године; 
 Сагласност на локацију Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије из Београда, 
број 4/3-09-0052/2021-0002, од 15.03.2021.године; 
 Обавештење Министарства одбране, сектора за материјалне ресурсе управе за инфраструктуру, 
број 5546-2 од 06.04.2021.године 
 Идејно решење приложено уз захтев. 
 
Обрадила: Милана Бокић, мастер инг. арх. 
Доставити: 
 Подносиоцу захтева, електронским путем 
 Објављивање у електронском облику путем интернета 
 Архиви 
                                                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА: 
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ. 



Извод из Плана генералне регулације насеља Сивац

легенда:

("Сл. лист општине Кула" број 20/12)

положај простора обраде



ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БРОЈ 2

I

SISZ

Z

JZ J JI

S
Р = 1 : 1000
к.п. 3667, 3668 и 3669 к.о. Сивац
површине: 568+543+2210=3321m2

ДИСПОЗИЦИЈА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ СИЛОСА КАПАЦИТЕТА 3x1100t и 1x600t, ЕЛЕВАТОРСКЕ ЈАМЕ 

И АСПИРАТЕРСКЕ КУЋИЦЕ НА К.П. 3667, 3668 И 3669 К.О. СИВАЦ СА ПРАТЕЋИМ ПРИКЉУЧЦИМА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

ОБРАДИЛА:

Р.Л. регулациона линија

грађевинска парцела

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

ЛЕГЕНДА:

постојећи објекти 

3669

Милана Бокић, мастер. инг. арх.

планирани пословни објекат

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ

коловоз

пешачка стаза

13
.5

8

23.72
4.

42

4.17

1
2

3

4
5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

1 стамбени објекат
2 помоћни објекат (изграђен без дозволе)
3 помоћни објекат (изграђен без дозволе)
4 колска вага
5 вагарска кућица
6 силос
7 силос
8 усипни кош

1 силос
2

3

4

5 аспиратерска кућица
6 елеваторска јама

силос
силос
силос

мешовите мреже у улици Маршала Тита.

- Прикључак на електро мрежу ће се извршити преко 
постојећег металног ОММ уграђеном на бетонском стубу

Електродистрибуције, те oн није обележен у овом прилогу.  
Тачна позиција овог стуба није дата у условима  

колско пешачки приступ на парцелу


