
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-5786-LOC-1/2017
Заводни број: 05-353-34/2017 
Дана 30. марта 2017. године
Кула

Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове  oпштинске 
управе Кулa,  поступајући  по зaхтeву Општине  Кула из  Куле,  Лењинова  11, поднетог  преко 
пуномоћника "Тим инжењеринг систем” из Новог Сада, којег заступа  Петровић Ђорђе, на основу 
члaна 53а став 1,  2 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, 36/2012, 32/15, 34/16 и 
2/17),  Плана  генералне  регулације  насељеног  места  Кула  ("Службени  лист  општине  Кула",  број 
16/11 и 17/13) и Урбанистичког пројекта за изградњу спортског центра са пратећим садржајима на 
к.п. број 3728/24, 3728/51 и 3728/58 к.о. Кула издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

НА К.П. БРОЈ 3728/61 И ПРИСТУПНИМ ПУТЕВИМА НА К.П. БРОЈ 3728/24, 3728/64 И 
3728/57 К.О. КУЛА

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на 
к.п. број 3728/61 к.о. Кула и све услове за израду техничке документације. 

 
Препарцелацијом  катастарских  парцела  број  3728/24,  3728/51  и  3728/58  к.о.  Кула 

формиране су следеће парцеле к.п. број 3728/24, 3728/61, 3728/62, 3728/63, 3728/64 и 3728/65 к.о. 
Кула.

1. Подаци о катастарским парцелама 

к.п. број катастарска 
општина

површина грађевинску 
парцелу чини

врста земљишта носиоц права на 
земљишту

3728/61 Кула 6 ha 79 а 
87 m²

к.п. број 
3728/61

градско 
грађевинско 
земљиште

Општина  Кула, 
Кула, 
Лењинова 11

3728/24 Кула 5 а 50 m² к.п. број 
3728/24 и 
3728/64

градско 
грађевинско 
земљиште

Општина  Кула, 
Кула, 
Лењинова 11

3728/64 Кула 1 а 12 m² к.п. број 
3728/24 и 
3728/64

градско 
грађевинско 
земљиште

Општина  Кула, 
Кула, 
Лењинова 11

3728/57 Кула 25 а 18 m² к.п. број 
3728/57

градско 
грађевинско 
земљиште

Општина  Кула, 
Кула, 
Лењинова 11

2. Плански документ

издаје се на основу Плана генералне регулације насељеног места Кула ("Службени лист 
општине Кула", број 16/11 и 17/13) и Урбанистичког пројекта за 
изградњу спортског центра са пратећим садржајима на к.п. број 
3728/24, 3728/51 и 3728/58 к.о. Кула 
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просторна целина блок број 33

планирана зона Зона спортског центра

3. Подаци о објектима који се граде

намена објекaта 1. административни блок 

2. отворени базен (за ватерполо)

3. угоститељски објекат

4. отворени базен (за малу децу) - “Брчкавац”

5. отворени базен (за непливаче)

6. терен на песку (за одбојку)

7. приступне саобраћајнице и паркинзи, са расветом

8. енергетски блок

9. отворени базен са воденим атракцијама - “Амеба”

10. затворени базен (за ватерполо)

11. куглана

12. спортска дворана

13. терен на отвореном (за тенис)

14. терен на отвореном (за кошарку)

тип објеката слободностојећи  објекти и објекти у низу

категорија и 
класификациони број 
објеката

1. административни блок – В - 123002

2. отворени базен (за ватерполо) - Г - 241221

3. угоститељски објекат – Б - 121113

4. отворени базен (за малу децу) - “Брчкавац” - Г - 241221

5. отворени базен (за непливаче) - Г - 241221

6. терен на песку (за одбојку) – Г - 241100

7. приступне саобраћајнице и паркинзи, са расветом – 
Г – 211201 и 211202

8. енергетски блок – Г - 222420

9. отворени базен са воденим атракцијама - “Амеба” - Г - 241221

10. затворени базен (за ватерполо) – В - 126500

11. куглана – В - 126500

12. спортска дворана – В - 126500

13. терен на отвореном (за тенис) – Г - 241100

14. терен на отвореном (за кошарку) – Г - 241100

бруто површина објеката 1. административни блок – 762,54 m²

2. отворени базен (за ватерполо) – 1 805,90 m²

3. угоститељски објекат – 497,02 m² 
(објекат 162,69 m², тераса 334,33 m²)

4. отворени базен (за малу децу) - “Брчкавац” - 140,00 m²

5. отворени базен (за непливаче) - 152,00 m²

6. терен на песку (за одбојку) – 468,00 m²

7. приступне саобраћајнице, платои и паркинзи – 19 300,00 m²

8. енергетски блок – 163,00 m²
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9. отворени базен са воденим атракцијама - “Амеба” - 1 665,80 m²

10. затворени базен (за ватерполо) – 4 910,66 m²

11. куглана – 2 601,00 m²

12. спортска дворана – 5 985,40 m²

13. терен на отвореном (за тенис) – 2 007,00 m²

14. терен на отвореном (за кошарку) – 420,00 m²

спратност / висина слемена 
објеката / дубина базена 

1. административни блок – П+1 / 8,15 m

2. отворени базен (за ватерполо) – дубина 2,00 m

3. угоститељски објекат – П+0 / 3,00 m 

4. отворени базен (за малу децу) - “Брчкавац” - дубина 0,40 m

5. отворени базен (за непливаче) – дубина 1,35 m

8. енергетски блок – П+0 / 5,23 m

9. отворени базен са воденим атракцијама - “Амеба” - дубина 1,35 m

10. затворени базен – Су+П / 12,96 m / дубина 2,00 m

11. куглана – П+1 / 9,82 m

12. спортска дворана – П+1 / 12,51 m

индeкс зaузeтoсти 17,65 % 

индeкс изгрaђeнoсти 0,24

да ли су објекти главни или 
други на парцели

1. административни блок – главни објекат

3. угоститељски објекат - главни објекат

8. енергетски блок – други објекат

10. затворени базен (за ватерполо) - главни објекат

11. куглана - главни објекат

12. спортска дворана -главни објекат 

подаци о постојећим 
објектима на парцели

Постојећи отворени спортски терен за мали фудбал са вештачком 
травом (површине 881,00 m²) се измешта 

фазна градња  1. административни блок  - I фаза

2. отворени базен (за ватерполо) - I фаза

3. угоститељски објекат - I фаза

4. отворени базен (за малу децу) - “Брчкавац” - I фаза

5. отворени базен (за непливаче) - I фаза

6. терен на песку (за одбојку) - I фаза

7. приступне саобраћајнице, платои и паркинзи - I фаза: 102 возила, 
7 900 m²; II фаза: 238 возила, 10 400 m²; III фаза: 1 000  m²

8. енергетски блок - I фаза

9. отворени базен са воденим атракцијама - “Амеба” - II фаза

10. затворени базен (за ватерполо) - II фаза

11. куглана - II фаза

12. спортска дворана - III фаза

13. терен на отвореном (за тенис) - III фаза

14. терен на отвореном (за кошарку) - III фаза
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4. Правила за изградњу

Спортски центар са пратећим садржајима градиће се у три фазе. Ван фазне иградње је зеленило у 
функцији спорта и рекреације у површини од 3 500 m², док су зелене површине по фазама 26 550,12 
m². Постојећи отворени спортски терен за мали фудбал са вештачком травом, површине 881,00 m² 
се измешта на нову локацију у оквиру предметне парцеле. 

У I фази планирана је изградња следећих објеката:

1  административни  блок,  спратности  П+1.  Објекат  је  позициониран  централно  у  комплексу, 
наспрам главног колског приступа из Улице Његошева. Административни објекат у приземљу има 
просторије  које  прате  садржај  отворених  базена:  улаз,  благајну,  санитарни  чвор,  просторију  за 
спасиоце, трафику / мини маркет и самоуслужни ресторан брзе хране, док су на спрату канцеларије 
и  санитарни  чвор  за  запослене  у  администрацији  комплекса.  Објекту  се  приступа  са  пешачког 
платоа, а из хола објекта може се приступити просторијама затвореног базена преко хола, као и 
преко топле везе – пасареле.

2, 4 и 5 комплекс отворених базена. У склопу комплекса отворених базена налазе се: 2 отворени 
ватерполо базен са трибинама, максималним капацитетом од 500 гледалаца и пратећим садржајима у 
подтрибинском  простору  (свлачионице,  тушеви,  санитарни  чвор,  техничке  просторије  базена  – 
опрема за компензацију воде и машинска опрема за сва три отворена базена). Димензија базена за 
ватерполо је 25 х 33  m,  док је дубина 2,00  m.  Даље у комплексу отворених базена се налази и  4 
базен за малу децу “Брчкавац”, кружног облика, пречника 12 m, дубине 0,40 m и 5 отворени базен 
за непливаче, димензије 15 х 8 m, дубине 1,35 m. Комплексу отворених базена се приступа преко 
улазне капије или из хола административног објекта. Базени су међусобно повезани денивелисаним 
платоима, рампама и степеништима са дезобаријерама. У склопу отворених базена предвиђено је 10 
кабина за пресвлачење, као слободностојећи објекат, лаке челичне конструкције, позициониран уз 
главни улаз.

3 угоститељски објекат, спратности П+0. Лоциран је уз ограду комплекса. Објекат са два пословна 
простора у којима ће се одвијати угоститељска или трговинска делатност. Објекту се приступа преко 
уређених пешачких стаза. Димензија затвореног дела објекта је 8 х 20 m, тераса је површине 334,33 
m².

8  енергетски блок,  спратности  П+0. Позициониран уз сервисну саобраћајницу. Енергетски блок 
треба да омогући смештај енергетских постројења и опреме за функционисање спортског центра: 
котларницу, трафо станицу и резервно напајање – дизел агрегат, постројење за повишење притиска 
у хидрантској мрежи, вентилациону комору и термомашинску опрему.

6 слободне површине. Терен за одбојку на песку, ограђен, димензије 18 х 26 m. Дечје игралиште 
на трави и у песку. Део површина је предвиђен да се засенчи сунцобранима или покретним тендама. 
Пројектована је трим стаза по ободу комплекса.

7  саобраћајне површине.  У комплекс су планиране приступне саобраћајнице са паркингом код 
главног улаза. Предвиђено је 102 паркинга за возила, од тога су 2 за приступ инвалидних лица. За 
приступ пешака, бициклиста,  мотобициклиста и мотора планиране су стазе и платои. За потребе 
прилаза  сервисним  возилима  до  енергетског  блока  и  базенских  постројења,  као  и  за  потребе 
приступа  ватрогасних  возила  или  возила  до  угоститељских  објеката  планирана  је  кружна 
саобраћајница.

Укупан предвиђени број посетилаца је око 1 000, са реализацијом “Амеба” базена у другој фази. 
Укупна  бруто  изграђена  површина  објеката  планираних  у  I  фази  је  6  383,36  m²,  а  планирана 
површина земљишта за градњу приступних путева, паркинга и пешачких површина је око 7 900,00 
m².

У II фази планирана је изградња следећих објеката:

9 отворени базен са воденим атракцијама - “Амеба”. Базен је неправилног облика, лоциран у 
јужном делу комплекса,  уз  отворене базене из  I  фазе.  Планиран за забаву и атракције на води 
(тобогане),  дубина  базена  је  1,35  m.  У  сутеренском  делу  има  просторије  машинске  сале  са 
компензацијом. Пешачким мостом је повезан са платоом отвореног базена.

10  затворени  базен (за  ватерполо),  спратности  Су+П  и  П.  Планиран  је  северно  од 
административног блока и са њим чини функционалну целину. Затвореном базену са трибинским 
простором  за  око  750  посетилаца  приступа  се  из  главног  хола  који  се  надовезује  на  хол 
административног  блока.  Хол  са  канцеларијама  администрације,  угоститељским  садржајем  и 
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гардеробно санитарним блоком за  спортисте и посетиоце чине целину.  Посетиоци имају приступ 
преко топле везе – пасареле и гардеробно санитарног пропусника до базена и гледалишта , као и из 
хола куглане до трибина.  Базен је димензија 25 х 34  m,  дубине 2,00  m.  У сутерену објекта су 
смештена  машинска  сала,  базенска  техничка  просторија,  компензација  и  хемија  за  потребе 
функционисања базена. Просторије за смештај опреме и реквизита су позиционирани уз базен.

11  куглана,  спратности  П+1.  Објекат  куглане  је  грађевински  и  функционално  повезан  са 
затвореним базеном са његове северне стране.  Главни улаз у куглану је са пешачког платоа.  У 
приземљу је  куглана, док су на спрату смештени дечија играоница, билијар сала и сала за стони 
тенис.  Из  хола  куглане  планирано  је  да  се  приступа  до  трибина  затвореног  базена  и  спортске 
дворане која ће се градити у трећој фази.

7 саобраћајне површине. У комплексу је планирана приступна саобраћајница за посетиоце (ВИП 
посетиоци, судије и такмичарски клубови). Предвиђено је 238 паркинга за возила, од тога су 2 за  
инвалидна лица. Планира се постављање бицикларника у непосредној близини улаза за затворени 
базен, уз објекат куглане.

Укупан  предвиђен  број  посетилаца  је  око  1  000.  Укупна  бруто  изграђена  површина  објеката 
планираних у  II  фази је 9 177,46  m²,  а планирана површина земљишта за изградњу приступних 
путева, паркинга и пешачких површина је око 10 400,00 m².  

У III фази планирана је изградња следећих објеката:

12 спортска дворана, спратности П+1. Позиционирана је на северном делу комплекса, а улаз за 
посетиоце је из хола куглане, преко топле везе пасареле. Намењена је спортским активностима са 
гледалиштем за 500 посетилаца. Уз спортско игралиште у приземљу су планиране оставе за справе и 
реквизите, сале за гимнастику и плес, свлачионице и санитарни чвор, као и шест локала којима се 
приступа  са  спољне  стране.  На  спрату  се  планирају  просторије  за  дворанске  спортове:  џудо, 
теретана, аеробик и фитнес.

13 и 14 слободне површине. Део слободних површина уређен је за спортске активности: 13 три 
тениска терена, димензија око 55 х 37 m и 14 кошаркашки терен, димензија 15 х 28 m. Терени су 
лоцирани уз објекат спортске дворане.

Укупан капацитет спортске хале дефинисан је за око 500 посетилаца, а за спортска игралишта у 
трећој фази око 100 посетилаца. Укупна бруто изграђена површина објеката планираних у III фази 
је  5  985,40  m²,  а  планирана  површина  земљишта  за  градњу  приступних  путева  и  пешачких 
површина је око 1 000,00 m².

Планирано је постављање ограде око комплекса отвореног базена и Амеба базена где је неопходно 
вршити контролу улаза за посетиоце. Ограда је транспарентна, са капијама за улаз пешака. Висина 
ограде је максимално 2,2  m.  Посебно је обезбеђен прилаз возила за снабдевање и возила хитне 
помоћи са источне стране комплекса.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Водовод Прикључак  на  водоводну мрежу извести у складу са условима ЈКП 
"Комуналац" Кула, број: 01/02-20/2798, од 25.10.2016. године

Атмосферска канализација Прикључак  на  атмосферску  канализацију  извести у  складу  са 
условима  Ј.П.  "Завод  за  изградњу"  Кула,  број:  02-1363/2016,  од 
04.11.2016. године 

Фекална канализација Прикључак на фекалну канализацију извести у складу са условима 
ЈКП "Комуналац" Кула, број: 01/02-20/2798, од 25.10.2016. године

Електроенергетска инфраструктура

ТС Изградња нове трафо станице до 630 kVА у складу са условима "ЕПС 
Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 
8A.1.1.0.-Д.07.07.-286184/2-16 од 26.10.2016. године
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Секундарна нисконапонска 
мрежа

прикључак на електроенергетску мрежу у складу са условима  "ЕПС 
Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 
8A.1.1.0.-Д.07.07.-286184/2-16 од 26.10.2016. године

Саобраћајна инфраструктура

Колски  и  пешачки  приступ 
парцели

Прикључак  на  пут  извести у  складу  са  условима  Ј.П.  "Завод  за 
изградњу" Кула, број: 02-1363/2016, од 04.11.2016. године 

ТТ инфраструктура

Преплатничка ТТ мрежа прикључак на електронску комуникациону мрежу извести у складу са 
условима  "Телеком  Србија"  А.Д.  Београд,   број  411957/2-2016 од 
04.11.2016. године

Гасна инфраструктура

Гасовод прикључак  на  дистрибутивну  гасну мрежу  извести  у  складу  са 
условима ЈП "Србијагас" Нови Сад,  број 06-01-4290/1 од 04.11.2016. 
године

Услови за пројектовање

Услови у погледу мера 
заштите од пожара 

У  складу  са  Условима  у  погледу  мера  заштите  од  пожара  МУП-а, 
Сектора  за  ванредне  ситуације, Одељења за  ванредне  ситуације  у 
Сомбору број 217-3837/17-1 од 27.03.2017. године

Санитарни услови У  складу  са  санитарним  условима  Покрајинског  секретаријата  за 
здравство, Одељења за санитарну инспекцију Сомбор из Сомбора, број 
138-53-00282/2016-07 од 07.11.2016. године

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 и 96/2016). 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу
2. Пројекат за грађевинску дозволу. Пројекту за грађевинску дозволу прилаже се:

-  елаборат  енергетске ефикасности,  израђен према прописима о  енергетској  ефикасности 
зграда. 
- елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара, у складу са 
прописима којима се уређује заштита од пожара 

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

На  основу  ових  локацијских  услова  може  се  издати  грађевинска  дозвола  за  целину  или 
грађевинске дозволе по фазама.

7. Издавање решења о одобрењу за извођење радова – члан 145. Закона о планирању и 
изградњи 

За изградњу нове трафо станице до 630 kVА и новог 20 kV кабловског прикључног вода, као и 
изградњу прикључног гасовода и МРС, издаје се Решење о одобрењу за извођење радова – члан 145. 
Закона о планирању и изградњи. 

Ови локацијски услови су истовремено основ за издавање Решења о одобрењу за извођење 
радова,  обзиром да садрже услове "ЕПС Дистрибуција",  Огранак Електродистрибуција  Сомбор  из 
Сомбора и услове ЈП "Србијагас" Нови Сад.

Наведена решења се морају исходовати пре подношења захтева за издавње употребне дозволе. 

Локацијски  услови  важе  12  месеци  од  дана  издавања  или  до  истека  важења 
грађевинске дозволе издате у складу са условима.
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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 Плана генералне регулације насељеног места Кула, са положајем простора обраде
2. Диспозиција  планиране  изградње  спортског  центра  са  пратећим  садржајима  на  к.п.  број 

3728/61 к.о. Кула
3. Извод из  Урбанистичког пројекта за изградњу спортског центра са пратећим садржајима на 

катастарским парцелама 3728/24, 3728/51 и 3728/58 к.о. Кула
4. Копија катастарског плана водова
5. Услови "ЕПС Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-

Д.07.07.-286184/2-16 од 26.10.2016. године
6. Услови ЈКП "Комуналац" Кула, број: 01/02-20/2798, од 25.10.2016. године
7. Услови Ј.П. "Завод за изградњу" Кула, број: 02-1363/2016, од 04.11.2016. године 
8. Услови "Телеком Србија" А.Д. Београд,  број 411957/2-2016 од 04.11.2016. године
9. Услови ЈП "Србијагас" Нови Сад,  број 06-01-4290/1 од 04.11.2016. године
10. Санитарни  услови  Покрајинског  секретаријата  за  здравство,  Одељења  за  санитарну 

инспекцију Сомбор из Сомбора, број 138-53-00282/2016-07 од 07.11.2016. године
11. Услови у погледу мера заштите од пожара МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења 

за ванредне ситуације у Сомбору број 217-3837/17-1 од 27.03.2017. године
12. 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. Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику 
4. Архиви

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