
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-3664-LOCH-2/2016
Заводни број: 05-353-23/2016
Дана 05.05.2016.
Кула

Oдeљeњe зa  урбанизам,  кoмунaлно -  стамбене и имовинско  -  правне послове oпштинe 
Кулa, поступајући по усаглашеном зaхтeву ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад (МБ 08761809) 
Булевар Михајла  Пупина број  25 Нови Сад, 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 став 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 30/2010), члана 17 Одлуке о општинској 
управи  ("Сл.  лист  општине  Кула",  број  16/2008,  4/2009,  27/2012  и  36/2012)  и  Плана 
детаљне регулације туристичког локалитета Мали Стапар ("Службени лист општине Кула", 
број 16/2011), издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ ТОАЛЕТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ОБЈЕКАТА НА ПРЕВОДНИЦИ У 

МАЛОМ СТАПАРУ НА К.П. БРОЈ 9714/1 К.О. СИВАЦ

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: корисник:

9714/1 Сивац 4ha 42a 
93m2

к.п. број 
9714/1

грађевинско 
земљиште изван 
грађевинског 
подручја

ЈВП "Воде 
Војводине" 
Нови Сад

2. Плански документ

издаје се на основу Плана  детаљне регулације  туристичког  локалитета  Мали 
Стапар ("Службени лист општине Кула", број 16/2011)

просторна целина становање 

планирана зона заштитна зона културно - историјске целине Мали Стапар

3. Подаци о објекту који се гради

намена објекта тоалет у оквиру комплекса објеката  на преводници у Малом 
Стапару

1



тип објекта слободностојећи

категорија објекта Б

класификациони број 
објекта

127420 (јавни клозети)

бруто површина објекта 27,58m2

висина слемена 4,72m од коте терена

спратност П+0 (приземље)

индeкс зaузeтoсти 1,32% (макс. 30%)

индeкс изгрaђeнoсти 0,01 (макс. 0,7)

да ли је објекат главни 
или други на парцели

други објекат

подаци о постојећим 
објектима на парцели

постојећи туристички објекти на парцели се заржавају

4. Урбанистичко технички услови 

Намена објекта тоалет у оквиру комплекса туристичких објеката  на 
преводници у Малом Стапару

Растојање грађевинске 
линије од међа суседних 
парцела

удаљеност објекта од међних линија према к.п. број  9713 к.о. 
Сивац је  63,75m.  Удаљеност објекта од регулационе линије је 
12,9m

изглед објекта Нови  објекти визуелно  (габаритом  и  висином) не  смеју  да 
наруше улични  фронт.  Код  грађења  применити  принципе 
аутентичности уличне фасаде,  задржавања ритма и величине 
постојећих отвора, висине слемена и венаца 

Ограђивање грађевинске 
парцеле

реконструкција-изградња ограда у зони заштите  ће се  вршити 
уз  посебене  услове  прибављене  од  Покрајинског  завода  за 
заштиту споменика

Паркирање возила на сопственој парцели

3. Услови заштите

етапност градње Једна фаза

несметано  кретање  и 
приступ  особама  са 
инвалидитетом,  деци  и 
старим особама

планирани тоалет се мора пројектовати, градити и одржавати 
тако  да  свим  корисницима,  а  нарочито  особама  са 
инвалидитетом, деци и старим особама, омогућавају несметан 
приступ, како је дефинисано чланом 5  Зaкoнa o плaнирaњу и 
изгрaдњи

Услови заштите објекат  извести  у  складу  са  Мерама  техничке  заштите 
Покрајинског  завода  за  заштиту  споменика  културе, 
Петроварадин број 03-181/2-2015 од 15.07.2015.
Инвеститор је у обавези да од Покрајинског завода  прибави 
сагласност на техничку документацију 

Ниво подземних вода ниво подземних вода се креће од 0,8 - 1,8 m од коте терена

Степен сеизмичности Стeпeн сeизмичнoсти на  овом  прoстoру изнoси  8 стeпeни пo 
МЦЗ  скали.
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4. Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру

Саобраћај постојећи прикључак

Eлектроинсталације постојећи прикључак

Водовод прикључење на јавну водоводну мрежу извршити у складу са 
Условима ЈКП "Радник" Сивац, број 478/216 од 28.04.2016.

Канализација испуштање  фекалних  и  отпадних  вода  ће  се  вршити  у 
водонепропусну септичку јаму, удаљену мин. 5m од објеката и 
међних линија

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 
("Службeни глaсник РС", број 113/2015). 

Захтев за издавање грађевинске дозволе се подноси електронским путем, пријавом 
кроз ЦИС (централни информациони систем), при чему се електронска документа прилажу 
у сладећим форматима:

1. текстуални део се доставља у  pdf формату, електронски потписан.
2. графички прилози могу бити достављени у једном или више докумената, у следећим 

форамтима:
 - dwg или dwf формату који су електронски потписани, или
 - dwg или dwf формату који нису електронски потписани, са пратећим документом 
формата pdf истог садржаја који је електронски потписан.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу,
2. Пројекат за грађевинску дозволу,
3. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је 

то право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом,
4. Обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта од ЈП "Завод за изградњу" 

Кула.

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења 
грађевинске дозволе издате у складу са условима.

На  ове  локацијске  услове  може се  поднети приговор Општинском већу  општине 
Кула, у року од три дана од дана достављања.

7. Напомена

Подносилац захтева је измирио трошкове издавања услова имаоца јавних 
овлашћења и то:

1. Трошкове издавања копије плана и копије плана водова, РГЗ СКН Кула,
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Саставни део локацијских услова је: 
1. Плана  детаљне  регулације  туристичког  локалитета  Мали  Стапар, са  положајем 

простора обраде,
2. Диспозиција  планираног тоалета  у  оквиру  комплекса  објеката  на  преводници  у 

Малом Стапару на к.п. број 9714/1 к.о. Сивац,
3. Услови прикључење ЈКП "Радник" Сивац, број 478/216 од 28.04.2016.
4. Копија плана к.п. број број 9714/1 к.о. Сивац,
5. Извод из катастра водова к.п. број број 9714/1 к.о. Сивац,
6. Идејно решење приложено уз усаглашени захтев.

Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.

Доставити:
1. ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад,
2. Објављивање у електронском облику путем интернета,
3. Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику (ЈКП "Радник" Сивац),
4. Архиви.

                                                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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