Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-13432-LOCН-2/2020
Заводни број: 05-353-145/2020
Дана 22. јула 2020. године
Кула
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове
oпштинске управе Кулa, поступајући по зaхтeву Akvizitum doo Апатин, Улица Српских
владара број 6, поднетог преко пуномоћника Кесић Душана из Куле, Улица 1. маја број
14, 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, 37/2019 и
9/2020), 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 20/19), Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-303/2017 од
10.07.2017. године и Плана детаљне регулације центра Куле ("Службeни лист oпштинe
Кулa", број 1/2004) издаје:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ПРЕНАМЕНУ И ДОГРАДЊУ
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (ТРИ ТРГОВИНСКО - УСЛУЖНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА)
НА К.П. БРОЈ 2809/1 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

катастарска површина грађ.
општина
парцелу
чини

2809/1 Кула

805m2

к.п. број
2809/1

врста
земљишта

носиоц
права на
земљишту

градско
Akvizitum
грађевинско doo Апатин
земљиште

имаоц права на
објекту
Akvizitum doo
Апатин

2. Плански документ
издаје се на основу

Плана детаљне регулације центра Куле ("Службeни лист oпштинe
Кулa", број 1/2004)

просторна целина

блок број 23 - центар насеља

планирана зона

пословна зона

3. Подаци о објектима који се граде
намена објекта

реконструкција, пренамена и доградња пословног објекта

тип објекта

у непрекинутом низу

категорија објекта

В

класификациони
број објекта

123002

да ли је објекат
главни или други на
парцели

главни објекат

бруто површина
приземља објекта

634,8m2 (550m2-постојећа + 84,8m2-доградња)

спратност

постојећа П+0

висина објекта

постојећа 11,5m (постојећа)

подаци о постојећим постојећи објекат у површини од 550m2 се реконструише,
објектима на
пренамењује и дограђује
парцели

4. Правила за изградњу
Постојећи пословни објекат на к.п. број 2809/1 к.о. Кула се реконструише,
пренамењује и дограђује, чиме се део који се реконструише и пренамењује задржава у
постојећем волумену.
При реконструкцији објекта водити рачуна о стабилности објеката на к.п. број
2808/2 и 2808/1 к.о. Кула. Сва евентуална оштећења инвеститор мора да санира и доведе
у првобитно стање. Такође је потребно водити рачуна о постојећим инсталацијама које се
налазе на парцели.
Мaксимaлни нивo пoдзeмних вoдa сe креће од 81,26 до 84,44 m н.м.
Стeпeн сeизмичнoсти VIII стeпeн пo МЦС.

5. Услoви зa прикључење од имаоца јавних овлашћења
Водопривредна инфраструктура
Водовод

Прикључак на насељску водоводну мрежу извести у складу са
Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула,
број 1420/2020 од 14. 07. 2020. године.

Атмосферска
канализација

Одводњавање атмосферских вода са платоа и кровних површина
извести у складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈКП
"Комуналац" Кула, број 1420/2020 од 14. 07. 2020. године.

Фекална
канализација

Прикључак на фекалну канализацију извести у складу са Условима
за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број
1420/2020 од 14. 07. 2020. године.

Енергетска инфраструктура
Секундарна
нисконапонска
мрежа

Прикључак на електроенергетску мрежу извести у складу са
условима за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција",
Огранак Електродистрибуција Сомбор, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.183206/_-20 од 07. 07. 2020. године.

Саобраћајна инфраструктура
Колски и пешачки
приступ парцели

Прикључак на постојећи коловоз у Улици Лењиновој, извести у
складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈКП
"Комуналац" Кула, број број 1420/2020 од 14. 07. 2020. године.

6. Услoви зa пројектовање
мере заштите од
пожара

У складу са Условима у погледу мера заштите од пожара МУП-а,
Одељења за ванредне ситуације у Сомбору број 217-9708/20-2 од
13.07.2020. године. Исто Одељење даје сагласност на Пројекат за
извођење који садржи Главни пројекат заштите од пожара.

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

Зграде јавне и пословне намене, као и други објекти за јавну
употребу, морају се пројектовати, градити и одржавати тако да
свим корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, деци и
старим особама, омогућавају несметан приступ, кретање и
боравак, односно коришћење у складу са одговарајућим техничким
прописима чији су саставни део стандарди који дефинишу
обавезне техничке мере и услове пројектовања, планирања и
изградње, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама, сходно члану 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, 37/2019 и 9/2020).

стабилност суседног
објекта

При извођењу радова водити рачуна о стабилности суседних
објеката, обзиром да се ради о објектима грађених у низу. За исте
објекте је потребно обезбедити стабилност и несметано
коришћење.

7. 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 ("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, 37/2019 и 9/2020) и члан 16 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 68/2019).
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу;
2. Пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се
уређује садржина техничке документације. Потребно је приказти обезбеђење
стабилности суседних објеката. Пројекту за грађевинску дозволу прилаже се:
- елаборат енергетске ефикасности, израђен према прописима о енергетској
ефикасности зграда,
- елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере заштите 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,
Локацијски услови важе 2 године 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.
Саставни део локацијских услова су:
1. Извод из Плана детаљне регулације центра Куле, са положајем простора обраде,
2. Планирана реконструкција, пренамена и доградња пословног објекта (трговина и
услуге), на к.п. број 2809/1 к.о. Кула,

3. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број број 1420/2020
од 14. 07. 2020. године,
4. Услови у погледу мера заштите од пожара МУП-а, Одељења за ванредне ситуације
у Сомбору број 217-9708/20-2 од 13.07.2020. године,
5. Услови
за
пројектовање
и прикључење
"ЕПС
Дистрибуција",
Огранак
Електродистрибуција Сомбор, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-183206/_-20 од 07. 07. 2020.
године,
6. Копија катастарског плана водова,
7. Копија катастарског плана,
8. Идејно решење приложено уз захтев
Обрадила: Славка Срдић, дипл.инг.арх.
Доставити:
• Подносиоцу захтева, електронским путем
• Објављивање у електронском облику путем интернета
• Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику
• Архиви

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.

