
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-13693-LOC-1/2018
Заводни број: 05-353-104/2018
Дана 18. 06. 2018. године
Кула 

Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове 
oпштинe Кулa, поступајући по зaхтeву Бајић Слађане из Куле, Салаш 135, поднетог преко 
пуномоћника Дике Лазића из Црвенке, Моше Пијаде број 49, 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  и  145/14), члана  2  Уредбе  о  локацијским  условима 
("Службeни глaсник РС", број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), члана 118 Закона о општем 
управном поступку ("Сл. гласник РС" број 18/2016), члана 17 Одлуке о општинској управи 
("Сл. лист општине Кула", број 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/15, 34/16 и 2/2017), 
Овлашћења начелника Општинске управе Кула број 015-112-303/2017 од 10. 07. 2017. 
године и  Просторног плана општине Кула ("Службени лист општине Кула", број  33/15), 
издaje:  

                               Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 1.000 КОМАДА

НА К.П. БРОЈ 7451 К.О. КУЛА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И ИНФРАСТРУКТУРОМ

Ови услови су јавна исправа која садржи 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:

7451 Кула 1ha 30а 
52m2

к.п. број 7451 пољопривредно 
земљиште

Бајић Слађана

2. Плански документ
издаје се на основу Просторног плана општине Кула ("Службени лист општине 

Кула", број  33/15)

просторна целина земљиште ван граница грађевинског реона насеља

планирана зона пољопривредно земљиште

3. Подаци о објектима који се граде
намена тип објекта катего

рија
класифи
кациони 
број

бруто 
површина 
објекта 

спратно
ст

висина 

1. објекат за тов 
свиња, 
капацитета 1.000 
комада

слободно-
стојећи

Б 127112 982m2 П+0 4,85m

1



2. силос за храну слободно-
стојећи

Б 127131 10,3m2 
(темељ 
силоса за 
храну

- 9,55m

4. Правила грађења

Намена објеката објекат за тов свиња, капацитета 1.000 комада

Растојање грађевинске линије од 
регулационе линије

4,2m према к.п.  број  9853  к.о.  Кула  уз  сагласност 
Општине  Кула  број  03-463-17/2018  од  19.02.2018. 
године и 22,46m према к.п. број 9827/2 к.о. Кула

Растојање од међних линија Растојање  од  међне  линије  према  к.п.  број  7450/2 
к.о. Кула је 14,78m.

Степен сеизмичности Стeпeн сeизмичнoсти 8 стeпeни пo МЦЗ  скали.

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 имаоца јавних овлашћења

Услови за прикључење

прикључење на јaвни пут саобраћајни прикључак извести у складу са Условима 
за  пројектовање  и  прикључење  ЈКП  "Комуналац" 
Кула, број 1609/2018 од 04.06.2018. године

прикључење на електроенергетску 
мрежу 

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.-152372/_-
18 од 28.05.2018. године

прикључење на водоводну мрежу прикључење  на  постојећи  бунар.  Вода  ће  се 
употребљавати  у  технолошке  сврхе  у  складу  са 
Водним условима ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад број 
I-711/5-18 од 07.06.2018. године

фекална канализација Санитарно-фекалне  воде  ће  се  испуштати  у 
водонепропусну септичку јаму довољног капацитета 
коју ће празнити комунално предузеће, у складу са 
Водним условима ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад број 
I-711/5-18 од 07.06.2018. године

ефлуенти  генерисани  у  оквиру 
фарме

Ефлуенти  генерисани  у  оквиру  фарме  ће  се 
депоновати у складу са  Водним условима ЈВП "Воде 
Војводине" Нови Сад број I-711/5-18 од  07.06.2018. 
године
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атмосферска канализација у складу са  Условима за пројектовање и прикључење 
ЈКП "Комуналац" Кула, број 1609/2018 од 04.06.2018. 
године и Водним условима ЈВП "Воде Војводине" Нови 
Сад број I-711/5-18 од 07.06.2018. године

Услови за пројектовање 

водни услови Водним условима ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад број 
I-711/5-18  од  07.06.2018.  године,  су  одређени 
технички и други захтеви, који морају да се испуне 
при пројектовању, извођењу радова и раду објеката

заштита подземних и површинских 
вода

У складу  са Водним условима ЈВП "Воде Војводине" 
Нови Сад број I-711/5-18 од 07.06.2018. године.
Инвеститор је у обавези да након извршене градње у 
посебном поступку прибави водну дозволу.

Потреба процене утицаја на 
животну средину

У складу са Мишљењем Општинске управе општине 
Кула,  Одељења  за  инвестиције,  заштиту  животне 
средине  и енергетски менаџмент  из Куле, број 018-
501-64/2018 од  28.05.2018. године, инвеститор је у 
обавези да се обрати овом одељењу са захтевом за 
одлучивање  о  потреби  процене  утицаја  наведеног 
пројекта на животну средину

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 и 145/14) и члан 
16  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  електронским путем  ("Сл. 
гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017).

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 
студија о процени утицаја на животну средину, уколико је утвђена потреба процене 
утицаја на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област. 
Пројекат за грађевинску дозволу мора садржати пројекте прикључака и инсталација 
у складу са законом и правилницима, као и објекте предвиђене  Водним условима 
ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад број I-711/5-18 од 07.06.2018. године, као што су: 
уређена депонија за одлагање и зрење ђубрива, објекте за ретензију (таложнике) 
течне фазе, водонепропусне осочне јаме, водонепропусне септичке јаме санитарно - 
фекалних отпадних вода.
Уколико пројектант сматра да ови објекти нису потребни за предвиђено технолошко 
решење  фарме,  дужан  је  да  у  пројекту  за  грађевинску  дозволу  образложи 
технологију која не захтева изградњу неких од наведених објеката.
У извештају техничке контроле пројекне документације обавезно је посебно навести 
да је пројекат за грађевинску дозволу израђен у складу са  Водним условима ЈВП 
"Воде Војводине" Нови Сад број  I-711/5-18 од 07.06.2018. године.

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

4. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је 
то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом.
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Локацијски  услови  важе  12  месеци  од  дана  издавања  или  до  истека 
грађевинске дозволе.

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 

1.000  комада на  к.п.  број  7451 к.о. Кула,  са  пратећим  садржајима  и 
инфраструктуром,

3. Копија катастарског плана водова,
4. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 1609/2018 од 

04.06.2018. године,
5. Услови за пројектовање  "ЕПС Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција Сомбор 

из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-152372/_-18 од 28.05.2018. године,
6. Водни  услови  ЈВП  "Воде  Војводине"  Нови  Сад,  број   I-711/5-18  од  07.06.2018. 

године,
7. Мишљење  Општинске  управе  општине  Кула,  Одељења  за  инвестиције,  заштиту 

животне  средине  и  енергетски  менаџмент  из  Куле,  број  018-501-64/2018  од 
28.05.2018. године,

8. Идејно решење приложено уз захтев.

Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.

Доставити:
1. Подносиоцу захтева, 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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