Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-20267-LOCА-2/2019
Заводни број: 05-353-329/2019
Дана 3. децембра 2019. године
Кула
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове
oпштинe Кулa, поступајући по зaхтeву Житомлинског предузећа Житомедиа доо Кула,
Јосипа Крамера бб, поднетог преко пуномоћника Александре Бајило из Новог Сада,
Кијевска број 19, на основу члaна 53а став 1 и 5 Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ("Сл.
гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019 и 37/2019), члана 2 Уредбе о локацијским условима ("Службeни глaсник РС", број
35/2015, 114/2015 и 117/2017), члана 18 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине
Кула", број 20/2019), Овлашћења начелника Општинске управе Кула број 015-112303/2017 од 10. 07. 2017. године и Плана генералне регулације насељеног места Кула
("Службени лист општине Кула", број 16/11 и 17/13), издaje:
ИЗМЕЊЕНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ПРИЈЕМ КУКУРУЗА
НА К.П. БРОЈ 8669/1 К.О. КУЛА
Ови услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње и све услове за
израду техничке документације.
1. Подаци о катастарској парцели
к.п. број
кат.
површина
општина
8669/1

Кула

2. Плански документ
издаје се на основу

1ha 80а
65m2

грађевинску
парцелу чини

врста
земљишта:

власник:

к.п. број
8669/1

градско
грађевинско
земљиште

Житомлинско
предузеће
Житомедиа доо
Кула

Плана генералне регулације насељеног места Кула ("Службени
лист општине Кула", број 16/11 и 17/13)

просторна целина

блок број 73

планирана зона

радна зона

3. Подаци о објекту
намена објекта

надстрешница за пријем кукуруза

категорија објекта

A

класификациони број

125231

бруто површина објекта

1.374,32m2

висина објекта

11,59m

спратност

П+0

1

индeкс зaузeтoсти

60,01% (макс. 70%)

индeкс изгрaђeнoсти

0,61 (макс. 2,1)

подаци о постојећим
објектима на парцели

Постојећи објекат се задржава, али је потребно постојећи
хидрантски вод изместити на месту лоцирања планираног
објекта.

4. Урбанистичко технички услови
Објекат се поставља на удаљености од 5,98m од међне линије према к.п. број
9997/1 к.о. Кула у правцу постојећег објекта. Спратност објекта је П+0.
Грађевинска парцела се може ограђивати зиданом, транспарентном или
комбинованом оградом до висине 2,2 m, тако да ограда и стубови ограде буду на
грађевинској парцели која се ограђује. Врата капије на уличној огради не могу се отварати
ван регулационе линије.
Паркирање путничких и теретних возила решити у оквиру грађевинске парцеле
радног комплекса.
5. Услови заштите
етапност градње

Једна фаза

Ниво подземних вода

Ниво подземних вода се креће између 81,26m нм и 84,44m нм.

Степен сеизмичности

Стeпeн сeизмичнoсти 8 стeпeни пo МЦЗ скали.

Услови у погледу мера
заштите од пожара

У складу са Законом о заштити од пожара и другим прописима
који регулишу ову област.

6. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења
Колски прикључак

У складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈКП
"Комуналац" Кула број 2696/2019 од 28.11.2019. године и
1901/2019 од 03.09.2019. године.

Атмосферска
канализација

Одвођење и прихват атмосферских вода решити у складу са
Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула
број 1670/2019 од 26.07.2019. године.

7. Могућност издавања грађевинске дозволе односно решења о одобрењу
извођења радова
Измењени локацијски услови садрже све елементе Локацијских услова број ROPKUL-20267-LOC-1/2019 под заводним бројем 05-353-163/2019 од 29. 07. 2019. године са
измењеним Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула за изградњу
колског прикључка. Ови измењени 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,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и члан 28 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 68/2019).
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.
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Локацијски услови важе две године 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 је:
1. Графички прилог - Извод из Плана генералне регулације насељеног места Кула, са
положајем простора обраде,
2. Графички прилог - Ситуација терена са приказом изградње надстрешнице за пријем
кукуруза на к.п. број 8669/1 к.о. Кула,
3. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула број 2696/2019 од
28.11.2019. године и број 1901/2019 од 03.09.2019. године,
4. Копија катастарског плана водова,
5. Идејно решење.
Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева, преко пуномоћника, 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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