
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-1639-LOC-2/2016
Заводни број: 05-353-9/2016
Дана 5. априла 2016.
Кула

Oдeљeњe зa  урбанизам,  кoмунaлно -  стамбене и имовинско  -  правне послове oпштинe 
Кулa,  поступајући по усаглашеном зaхтeву Виола Јована из Врбаса, Владимира Бакарића 
24, поднетог преко пуномоћника Рока Анастазије  из Црвенке, Бошка Бухе 10, 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 6 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 генералне регулације насељеног места Кула ("Службени лист општине 
Кула", број  16/11 и 17/13), издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ МАГАЦИНА МЕТАЛНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА

ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА НА К.П. БРОЈ 981/8 К.О. КУЛА

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:

981/8 Кула 1.910m2 к.п. број 981/8 градско 
грађевинско 
земљиште

Виола Јован

2. Плански документ
издаје се на основу Плана генералне регулације насељеног места Кула ("Службени 

лист општине Кула", број  16/11 и 17/13)

просторна целина блок број 3

планирана зона радна зона

3. Подаци о објекту који се гради
намена објекта
- у складу са 
Правилником о 
класификацији објеката 
("Службeни глaсник РС", 
број 22/2015)

магацин металних елемената за производњу намештаја
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тип објекта слободностојећи

категорија објекта Б

класификациони број 
објекта

125221

бруто површина објекта 302,4m2

висина слемена 6,12m од коте терена

спратност П+0 (приземље)

индeкс зaузeтoсти 69,71% (макс. 70%)

индeкс изгрaђeнoсти 0,7 (макс. 2,1)

да ли је објекат главни 
или други на парцели

други објекат

подаци о постојећим 
објектима на парцели

изграђен је објекат у којем се одвија производња намештаја

4. Урбанистичко технички услови 

Намена објекта магацин металних елемената за производњу намештаја

Растојање грађевинске 
линије од међа суседних 
парцела

Удаљеност објекта од међних  линија према к.п. број  981/10 и 
981/9 к.о. Кула је мин. 3m. Ова удаљеност може бити и мања 
уз  сагласност  власника/корисника  наведених  катастарских 
парцела,  без  промене  димензије  објекта. Врата  на  улазу  у 
објекат се не могу отварати ван међне линије.

Ограђивање грађевинске 
парцеле

Грађевинска  парцела  се  може  ограђивати  зиданом, 
транспарентном  или  комбинованом  оградом  до  висине  2,2m, 
тако да ограда и стубови ограде буду на грађевинској парцели 
која се ограђује. Врата капије  на  огради не могу се отварати 
ван међне линије.

Паркирање возила Постоји  могућност  коришћења постојећих  површина  за 
паркирање, јавног карактера у улици Исе Секицког.

3. Услови заштите

етапност градње Једна фаза

електроенергетски 
каблови

Преко  парцеле  где  се  планира  изградња  магацина  пролазе 
кабловски водови који нису у власништву "ЕПС Дистрибуција" 
д.о.о.  Београд,  Огранак  Електродистрибуција  Сомбор  а 
приказани су на изводу из катастра  водова. Инвеститор треба 
да се обрати власнику предметних каблова ради утврђивања да 
ли је потребно каблове измештати.

обезбеђење  суседних 
објеката

Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте као и 
пролазнике на простору око објеката од евентуалних оштећења 
и незгода

Услови заштите од 
пожара

Објекат  није наведен у члану 33 Закона о заштити од пожара 
("Службени  гласник  РС"  број  111/09  и  20/2015)  у  смислу 
прибављања сагласности на техничку документацију у погледу 
мера заштите од пожара.
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Ниво подземних вода Ниво подземних вода се креће између 92,72m нм и 96,56 m нм.

Степен сеизмичности Стeпeн сeизмичнoсти на  овом  прoстoру изнoси  8 стeпeни пo 
МЦЗ  скали.

Енергетска ефикасност Обзиром да је у Идејном решењу наведено да се инсталације 
грејања  на  објекту  не  изводе  (објекат  се  не  греје)  не 
примењују се одредбе Правилника о енергетској ефикасности 
зграда

4. Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру

Саобраћај Инвеститор  је  у  обавези  да  исходује  сагласност 
власника/корисника  к.п.  број  981/34  к.о.  Кула,  која  је 
комуникација  унутар  комплекса  "Истра",  за  коришћење исте 
као  везу  са  јавном  колском  саобраћајницом  у  улици  Исе 
Секицког 

Eлектроинсталације прикључак објекта је на постојећи типски ОММ постављен на 
зиду постојеће ЗТС 20/0,4 kV "Истра 1" у складу са Условима за 
пројектовање  и  прикључење  "ЕПС  Дистрибуција"  Огранак 
Електродистрибуција Сомбор, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-88349/-16 
од 01.04.2016.

Водовод постојећи прикључак

Канализација није предвиђена Идејним решењем

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. Сагласност власника/корисника број 981/10 и 981/9 к.о. Кула да се објекат који се 

гради на к.п. број 981/8 к.о. Кула може поставити на удаљености од мин. 1m од 
наведених међних линија,

5. Сагласност власника/корисника к.п. број 981/34 к.о. Кула за коришћење исте као 
приступне саобраћајнице до јавне колске саобраћајнице у улици Исе Секицког,

6. Извод из листа непокретности за к.п. број  981/10, 981/9 и 981/34 к.о. Кула,
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7. Документ  којим  се  регулише  статус  постојећих  електеоенергетских  каблова 
постављених  на  парцели  на  којој  се  гради  објекат,  и  то:  сагласност  власника 
електеоенергетских каблова да се објекат може градити без измештања истих или 
уговор  између  инвеститора  и  власника  електеоенергетских  каблова  о  начину 
измештања, уколико је измештање потребно.
Уколико је каблове потребно изместити, уз захтев за издавање употребне дозволе, 
инвеститор доставља доказ о извршењу уговора о измештању и извод из копије 
катастарског плана водова са снимљеном трасом измештених каблова. 

8. 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,
2. Трошкове  обраде  предмета  ЕПС  Дистрибуција,  Огранак  "Електродистрибуција 

Сомбор". 

Саставни део локацијских услова је: 
1. Извод из Плана генералне регулације насељеног места Кула, са положајем простора 

обраде,
2. Диспозиција  планиране  изградње  магацина  металних  елемената  за  производњу 

намештаја на к.п. број 981/8 к.о. Кула,
3. Услови  за  пројектовање  и  прикључење  "ЕПС  Дистрибуција"  Огранак 

Електродистрибуција Сомбор, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-88349/-16 од 01.04.2016.
4. Копија плана к.п. број 981/8 к.о. Кула,
5. Извод из катастра водова к.п. број 981/8 к.о. Кула,
6. Идејно решење приложено уз усаглашени захтев.

Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.

Доставити:
1. Виола Јовану из Врбаса, Владимира Бакарића 24,
2. Објављивање у електронском облику путем интернета,
3. Имаоцима  јавних  овлашћења  у  електронском  облику  (ЕПС  Дистрибуција, 

Огранак "Електродистрибуција Сомбор"),
4. Архиви.

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