
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-24642-LOC-1/2016
Заводни број: 05-353-103/2016 
Дана 30. септембра 2016. године
Кула

Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове  oпштинске 
управе Кулa, поступајући по зaхтeву Al Rawafed Srbija DOO, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
6, поднетог преко пуномоћника Бајац Јована  из Бачке Паланке,  Краља Петра  I  број 42, 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 и 114/2015), члана 154 став 1 Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", 
број 33/97, 31/2001 и  "Сл. гласник РС", број 30/2010  и 18/2016), члана 17 Одлуке о општинској 
управи ("Сл. лист општине Кула",  број 16/2008, 4/2009, 27/2012 и 36/2012) и  Просторног плана 
општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", број 33/15) издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

НА К.П. БРОЈ 9059 К.О. СИВАЦ

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на 
к.п. број 9059 к.о. Сивац и све услове за израду техничке документације.

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. број катастарска 
општина

површина грађевинску 
парцелу чини

врста земљишта носиоц права на 
земљишту

9059 Сивац 5 ha 72 a 
70 m²

к.п. број  9059 грађевинско 
земљиште изван 
грађевинског 
подручја

Al Rawafed Srbija 
DOO
Нови Београд

2. Плански документ

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

просторна целина, односно 
зона

обрадиво пољопривредно земљиште 
(са пољопривредним економијама) 

3. Подаци о објекту који се гради

намена објекта објекат за смештај пољопривредне механизације

тип објекта слободностојећи  објекат

категорија објекта А

класификациони број 
објекта

127141

бруто површина објекта 297 m²

висина слемена 7,15 m

спратност П+0

индeкс зaузeтoсти 8,59 % (макс. 40 %)

индeкс изгрaђeнoсти 0,09 (макс. 0,4)
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да ли је објекат главни или 
други на парцели

други објекат

подаци о постојећим 
објектима на парцели

постојећи објекти на парцели се задржавају

4. Правила за изградњу 

Положај објекта у односу 
на регулацију и границе 
грађевинске парцеле 

Растојање  планираног објекта  за  смештај  пољопривредне 
механизације од  регулационе  линије  је  приближно  77,0 m,  док  је 
растојање од границе грађевинске парцеле према к.п. 9060 к.о. Сивац 
приближно 45,0 m, односно 67,0 m. 

Ограђивање  грађевинске 
парцеле

Парцеле  се  могу  ограђивати  транспарентном  или  комбинованом 
оградом  висине  максимално  2,20  m,  ограда  и  стубови  ограде  се 
постављају на удаљености од мин 1,0 m, од међне линије. Ограда се 
може  поставити  и  на  мањој  удаљености  од  међне линије тако  да 
ограда  и  стубови  ограде  буду  на  парцели  власника  ограде  уз 
сагласност суседа.
Ограда према суседним катaстарским парцелама на којој се узгајају 
пољопривредне културе по правилу треба да је транспарентна.
Преграђивање  функционалних  целина  унутар  комплекса,  ограда  не 
може бити веће висине од спољне ограде.
Минималне удаљености од заштићених коридора се примењују и за 
постављање ограда, изузетно уколико се прибаве посебни услови од 
надлежних установа ова удаљеност може бити и мања.

Паркирање возила паркирање  путничких  и  теретних  возила  решавати  у  оквиру 
грађевинске парцеле власника комплекса

5. Услoви зa пројектовање и прикључење

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Атмосферска канализација атмoсферске и услoвнo чисте технoлoшке вoде (рaсхлaдне и сл.) чији 
квaлитет oдгoвaрa IIб клaси вoде мoгу се без пречишћaвaњa упустити 
у мелиoрaциoне кaнaле.
Зa aтмoсферске вoде сa зaуљених или зaпрљaних пoвршинa пре уливa 
у  aтмoсферску  кaнaлизaцију  или  oтвoрене  кaнaле  предвидети 
oдгoвaрaјући  предтретмaн  (сепaрaтoр  уљa,  тaлoжник). Одвoђење 
aтмoсферских вoдa из кoмплексa вршити искључивo прекo сепaрaтoрa 
уљa и мaсти.

Технолошке отпадне воде Отпадне  воде  које  настају  прањем  возила  (пољопривредне 
механизације и машина) се пре испуштања у отворене канале морају 
пречистити  преко  таложника,  сепаратора  уља  и  масти  и  др.  Начин 
пречишћавања  и  диспозиција  уређаја  за  пречишћавање  (сепaрaтoр 
уљa, тaлoжник) се мора приказати у пројектној документацији.

Електроенергетска инфраструктура

Секундарна нисконапонска 
мрежа

постојећи прикључак 

Саобраћајна инфраструктура

Колски  и  пешачки  приступ 
парцели

постојећи прикључак 

Услови за пројектовање

Услови  и  мере  заштите  у 
заштитном  појасу  јавног 
пута

У  заштитном  појасу  поред  јавног  пута  ван  насеља,  забрањена  је 
изградња  грађевинских  или  других  објеката,  као  и  постављање 
постројења,  уређаја  и  инсталација.  Заштитни  појас  (коридор) 
државног пута IБ реда је ширине 20 m са сваке стране јавног пута.
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6.  Могућност  издавања  грађевинске  дозволе  односно  решења  о  одобрењу  извођења 
радова у складу са захтевом

Ови локацијски услови су основ за израду идејног пројекта и издавање решења о одобрењу 
извођења радова - члан 145. 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 28 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ("Службeни глaсник РС", број 113/2015). 

Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова прилаже се:
1. Идејни пројекат 
2.  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. Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења и 
накнади за Централну евиденцију
4. Обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта од ЈП "Завод за изградњу" Кула

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања.
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. Диспозиција планиране  изградње  објекта за смештај пољопривредне механизације на к.п. 

број 9059 к.о. Сивац
3. Копија катастарског плана водова
4. Идејно решење приложено уз захтев

Обрадила: Моника Дурковић, 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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