Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa
Oпштинa Кулa
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО – СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-9962-LOC-1/2021
Заводни број: 05-353-97/2021
Дана 14. априла 2021. године
Кула
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове
oпштинe Кулa, нa зaхтeв Стојков Милета из Куле, Улица Братства јединства број 48,
поднетог преко пуномоћника Бореновић Митра из Куле, Улица 1. маја број 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, 132/14, 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
Просторног плана општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", број 33/15 и 4/19),
издaje:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ТОВ СВИЊА П+0, КАПАЦИТЕТА 195 КОМАДА,
НА К.П. БРОЈ 6387 К.О. КУЛА
Ови услови садржe податке о могућностима и ограничењима градње на к.п. број
6387 к.о. Кула.
1. Подаци о катастарској парцели
к.п.
к.о.
површина:
врста земљишта:
број:
6387

Кула

15.249m2

пољопривредно
земљиште

носиоц права на земљишту:
приватна својина,
Стојков Миле

2. Плански документ
издаје се на основу Просторног плана општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa",
број 33/15 и 4/19)
просторна целина

емљиште изван грађевинског реона насеља у катастарској општини
Кула

планирана зона

пољопривредно
економијама

земљиште

са

салашима

и

пољопривредним

3. Подаци о планираном објекту
намена објекта
објекат за тов свиња, капацитета 195 комада
тип објекта

у низу

категорија објекта

А

класификациони
број објекта

127111

1

бруто површина
објекта

347m2

спратност

П+0 (приземље)

3. Правила грађења фарме на к.п. број 6387 к.о. Кула
На основу Просторног плана општине Кула ("Службени лист општине Кула", број
33/15 и 4/19), изградња фарме за тов свиња, на пољопривредном земљишту, је дозвољена
под следећим условима:
- парцела мора бити комунално опремљена: приступним путем, унутрашњим
саобраћајницама, санитарном и водом за потребе производње, унутрашњом
канализационом мрежом за прихват и евакуацију отпадних вода, електричном
енергијом;
- фарма треба да обезбеди ветеринарско - санитарне, хигијенско - техничке,
противпожарне као и еколошке услове, у складу са Законом и правилницима
којим се уређује изградња и реконструкција објеката за држање и узгој
животиња. Објекте градити у складу са Законом о ветеринарству ("Службeни
глaсник РС", број 91/05, 30/10 и 93/12), Законом о добробити животиња
("Службeни глaсник РС", број 41/2009) и Правилником о регистрацији, односно
одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња ("Службeни глaсник
РС", број 36/2017) и друго;
- фарма мора да буде изграђена тако да омогући одговарајуће микроклиматске и
зоохигијенске услове зависно од врста животиња;
- круг фарме мора бити довољно простран да обезбеди функционалну повезаност
објеката и мора бити озелењен;
- највећи дозвољени индекс заузетости парцеле је 40%;
- максимална спратност објеката у производном делу фарме није ограничена,
избор технологије условљава спратност, спратност објеката у техничком делу;
- удаљеност производних објеката (смештај и узгој животиња) од суседних
парцела је минимално 10m (изузетно ова удаљеност може бити
минимално до 4m уз сагласност власника суседне парцеле);
- прихватање и евакуација атмосферских и условно чистих вода чији квалитет
одговара II б класи могу се без пречишћавања упуштати у атмосферску
канализацију или природни реципијент;
- фекалне воде сакупљају се у одвојене водонепропусне септичке јаме или се
испуштају у канализацију;
- отпадне воде-осока и технолошке воде које настају током прања објеката,
опреме, механизације, ће се сакупљати у водонепропусне септичке јаме и
пречистити до утврђеног квалитета пре испуштање у природне реципијенте или
евакуацију истих вршити преко овлашћених организација. Одвоз отпадних
материја са фарми на пољопривредно земљиште вршити у складу са
прописима;
- парцеле се морају ограђивати транспарентном или комбинованом оградом
висине максимално 2,2m. Ограда и стубови ограде се постављају на
удаљености од минимум 1 m од међне линије;
- ограда према суседедним катастарским парцелама на којој се узгајају
пољопривредне културе по правилу треба да је транспарентна;
- повезивање фарме са мрежом јавних саобраћајница обезбедити приступним
путем одговарајуће ширине (минимално 3,5m), изграђеним од чврстог
материјала.
4. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом
Није могуће издавање грађевинске дозволе на основу поднетог захтева, с обзиром
да захтев, односно идејно решење, није у складу са важећим планским документом:
1. Није обезбеђена удаљеност објекта за тов свиња од међне линије према к.п. број
6386 к.о. Кула од мин. 4m;
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2. фарма не обезбеђује ветеринарско - санитарне, хигијенско - техничке,
противпожарне као и еколошке услове, у складу са Законом и правилницима којим се
уређује изградња и реконструкција објеката за држање и узгој животиња.
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 Просторног плана општине Кула, са положајем простора обраде,
2. Идејно решење приложено уз захтев.
Напомена: новопројектовани објекат се не може припојити комплексу фарме за
коју је исходована грађевинска дозвола, обзиром да се ради о дуплом повећању
капацитета. Новопројектовани објекат мора да садржи све пратеће објекте и
инфраструктуру за капацитет за који је пројектован тако да може самостално
функционисати.
Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева, електронским путем
2. Објављивање у електронском облику путем интернета
3. Архиви

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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