Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-30000-LOC-3/2020
Заводни број: 05-353-154/2020
Дана 10. јула 2020. године
Кула
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске
управе Кулa, поступајући по зaхтeву СТШ "Михајло Пупин" из Куле, Лазе Костића број 14,
поднетог преко пуномоћника Гобец Милана из Новог Сада, Радничка број 23, 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:
ИЗМЕЊЕНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА СТШ "МИХАЈЛО ПУПИН",
ДОГРАДЊУ ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА И УРЕЂЕЊЕ ОКОЛНОГ ПРОСТОРА
НА К.П. БРОЈ 1403/1 К.О. КУЛА
Ови услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње на к.п. број 1403/1
к.о. Кула и све услове за израду техничке документације.
1. Подаци о катастарској парцели
к.п.
катастарс. површина грађ.
број
општина
парцелу
чини
1403/1

Кула

1ha 57а
60m2

2. Плански документ
издаје се на основу

к.п. број
1403/1

врста
земљишта

носиоц права
на земљишту

градско
Аутономна
грађевинско Покрајина
земљиште
Војводина
(јавна
својина)

имаоц права на
објекту
Аутономна Покрајина
Војводина (јавна
својина) и Средња
техничка школа
"Михајло Пупин"
(право коришћења)

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

просторна целина

блок број 11 - центар насеља

планирана зона

зона јавних објеката од општег интереса - образовање

3. Подаци о објектима који се граде
намена објекта
реконструкција постојећег објекта изградња
средње техничке школе
центра

едукативног

тип објекта

слободностојећи

слободностојећи

категорија објекта

В

В

класификациони број објекта

126331

126331

да ли је објекат главни или
други на парцели

главни објекат

други објекат

бруто површина објекта

1696m2

603,84m2

спратност

постојећа

П+1

висина објекта

постојећа

8,3m

подаци о постојећим објектима постојећи објекат средње техничке школе се реконструише
на парцели

4. Правила за изградњу
Изградња објекта едукативног центра је планирана на слободном простору у наставку
постојеће зграде школе, као реализација пројекта енергетске ефикасности и обновљивих
извора енергије на нивоу средњих школа на територији АП Војводине, са садржајима за
припрему и одржавање наставе. Са постојећом зградом школе је повезана топлом везом. У
наставку планираног објекта је планиран полигон за презентацију.
Реконструкција постојећег објекта средње техничке школе се односи на заменусвих
браварских позиција, замену унутрашњих завршних слојева подова, зидова и плафона; замену
кровне конструкције и кровних покривача, реконструкцију инсталационих система и друго.
Прикучење објекта на инсталације водовода, канализације и електроинсталације је
преко постојећих прикључака.
Због близине телечке косе неопходно је извршити испитивање геомеханичких особина
тла.
Мaксимaлни нивo пoдзeмних вoдa сe креће од 81,26 до 84,44 m н.м.
Стeпeн сeизмичнoсти VIII стeпeн пo МЦС.
5. Услoви зa пројектовање имаоца јавних овлашћења
Услови за пројектовање
санитарни услови

У складу са општим санитарним условима у поступку израде
урбанистичких планова, односно поступку издавања услова за
пројектовање Покрајинског секретаријата за здравство број 138-5300716-2/2019-07 од 08.10.2019. године

мере заштите од
пожара

У складу са Условима у погледу мера заштите од пожара МУП-а, Одељења
за ванредне ситуације у Сомбору број 217-10003/20-1 од 09.07.2020.
године. Исто Одељење даје сагласност на Пројекат за извођење који
садржи Главни пројекат заштите од пожара.

5. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом
Измене локацијски услова садрже све елементе Локацијских услова број ROP-KUL30000-LOC-1/2019 под заводним бројем 05-353-275/2019 од 17. октобра 2019. године са
измењеним радовима на постојећем објекту СТШ. Уместо енергетске санације објекта врши се
његова реконструкција. Доградња едукативног центра се задржава са изменом изгледа објекта.
Ови измењени 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) 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. 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,
Грађевинска дозвола се издаје на име носиоца права на земљишту - Аутономне
покрајине Војводине. Потребно је да средња школа као корисник објекта достави документ
Покрајинске владе, којом се овлашћује да може у име АПВ вршити изградњу едукативног
центра и енергетску санацију објекта СТШ "Михајло Пупин" на к.п. број 1403/1 к.о. Кула.
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. Ситуација терена са уцртаном изградњом едукативног центра и енергетска санација
постојећег објекта СТШ "Михајло Пупин", на к.п. број 1403/1 к.о. Кула,
3. Услови Покрајинског секретаријата за здравство, број 138-53-00716-2/2019-07 од
08.10.2019. године,
4. Услови у погледу мера заштите од пожара МУП-а, Одељења за ванредне ситуације у
Сомбору број 217-10003/20-1 од 09.07.2020. године,
5. Копија катастарског плана водова,
6. Копија катастарског плана,
7. 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.

