Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa
Oпштинa Кулa
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-8255-LOC-4/2020
Заводни број: 05-353-176/2020
Дана 17. августа 2020. године
Кула
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове
oпштинске управе Кулa, поступајући по зaхтeву MOLIMENTUM DOO Кула, Улица Милана
Гроздића број 78, поднетог преко пуномоћника Лазић Дике из Црвенке, Моше Пијаде број
49, на основу члaна 53а став 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, 145/14, 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 20/2019), Овлашћења начелника Општинске управе Кула број 015-112303/2017 од 10. 07. 2017. године и Плана детаљне регулације центра Куле ("Службeни
лист oпштинe Кулa", број 1/2004) издaje:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПРЕНАМЕНУ ДЕЛА СТАМБЕНО - ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ
(ПРИЗЕМЉА И СПРАТА) У СТАМБЕНИ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
(КОМЕРЦИЈАЛНА И ТРГОВИНСКА ДЕЛАТНОСТ) НА К.П. БРОЈ 2832 К.О. КУЛА И
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ЕЛЕКТРО КАБЛОВСКОГ ВОДА
НА К.П. БРОЈ 5787, 5908 И 2832 К.О. КУЛА
Ови локацијски услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње и
све услове за израду техничке документације.
1. Подаци о катастарским парцелама
к.п. број
катастарска површина грађевинску врста земљишта
општина
парцелу
чини
к.п. број
2832

2832

Кула

1.328m2

5787

Кула

13.669m2 к.п. број
5787

градско грађевинско
јавна својина
земљиште - канал I-64 АПВ

5908

Кула

2.969m2

градско грађевинско
земљиште - државни
пут IIА реда број 108

к.п. број
5908

градско грађевинско
земљиште

носиоц права
на делу објекта
MOLIMENTUM
DOO Кула,

јавна својина,
Општина Кула
и АПВ

2. Плански документ
издаје се на основу

Плана детаљне регулације
oпштинe Кулa", број 1/2004)

просторна целина

блок број 23

планирана зона

стамбено централна зона

центра

Куле

("Службeни

лист
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3. Подаци о објекту
намена објекта

пословно стамбени објекат

тип објеката

у низу

категорија објеката

пословање и становање - В
локални електрични вод - Г

Класификација објеката

1. пословање - 122012
2. становање - 111011
3. прикључни кабал - 222410

Бруто површина објекта

610m2 (постојећа)

дужина електро кабла

40m

нето површине које се
реконструишу и
пренамењују

нето површина приземља које се реконструише и пренамењује
– 426m2

индeкс зaузeтoсти

47,29% (макс. 70%)

индeкс изгрaђeнoсти

1,1 (макс. 2)

да ли је објекат главни
или други на парцели

главни објекат

нето површина спрата који се реконструише и пренамењује –
84m2

4. Правила за реконструкцију
Део постојећег објекта број 1 на к.п. број 2832 к.о. Кула се реконструише и
пренамењује. Реконструкција и пренамена се односи на посебне делове објекта и то: број
1 (пословни простор за који није утврђена делатност) нето површине 218m2; број 2
(пословни простор за који није утврђена делатност) нето површине 150m2; број 3
(пословни простор за који није утврђена делатност) нето површине у приземљу 12 m2 и
нето површине на спрату 84m2, што укупно износи 96m2; број 4 (пословни простор
техничких услуга) нето површине 46m2. Наведене просторије се реконструишу и
пренамењују у пословне просторе комерцијалне и трговинска делатности.
Постојеће заједничке просторије у приземљу и ајнфорт се задржавају.
5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења
Водопривредна инфраструктура
Водовод

постојећи прикључак у складу са условима за пројектовање и
прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 1170/2020, од
08.06.2020. године

Атмосферска
канализација

атмосферске воде са платоа и кровних површина одводити до
крајњег реципијента – насељске атмосферске канализације у
складу са условима за пројектовање и прикључење ЈКП
"Комуналац" Кула, број 1170/2020, од 08.06.2020. године

Фекална канализација

у складу са условима за пројектовање и прикључење ЈКП
"Комуналац" Кула, број број 1170/2020, од 08.06.2020. године

Електроенергетска инфраструктура
Секундарна
нисконапонска мрежа

прикључак на електроенергетску мрежу извести у складу са
условима за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција",
Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број
8A.1.1.0.-D.07.07.-149527/_-20 од 10.06.2020. године

Саобраћајна инфраструктура
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Колски и пешачки
приступ парцели

постојећи

услови за постављање
електроенергетског
кабла

дефинисани:
- Условима за пројектовање ЈП "Путеви Србије" број АХ893А од
30.07.2020. године,
- Условима Телеком Србија број А335-176810/2-2020 од
25.06.2020. године,
- Условима за пројектовање ЈКП "Комуналац" Кула број 1271 од
23.06.2020. године,
- Водним условима број II-735/7-20 од 01.07.2020. године,
издатих од стране ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад,
- Условима за пројектовање ЈП "Србијагас" Нови Сад број 0602-1/К-607 од 30.06.2020. године,
- Условима за пројектовање "ЕПС Дистрибуција", Огранак
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.D.07.08.-163285-20 од 16.06.2020. године.

6. Могућност издавања грађевинске дозволе односно решења о одобрењу
извођења радова у складу са захтевом
Ови 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, 132/14, 145/14,
83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 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; Пројекту сеприлаже елаборат енергетске ефикасности, израђен
према прописима о енергетској ефикасности зграда. Саставни део пројекта су и
пројекти прикључака, као и унутрашњи разводи свих инсталација предвиђених
овим локацијским условима у складу са Законом и правилницима. У пројектној
документацији обавезно је посебно навести да је идејни пројекат израђен у складу
са Водним условима број II-735/7-20 од 01.07.2020. године, издатих од стране ЈВП
"Воде Војводине" Нови Сад;
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.
Издавањем Водних услова и Услова за пројектовање ЈП "Путева Србије" сматра се
да су исти дали сагласност за прелазак електроенергетског кабла.
Локацијски услови важе две године.
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. Реконструкција и пренамена дела стамбено - пословне зграде (приземља и спрата) у
стамбени пословни простор (комерцијална и трговинска делатност) на к.п. број 2832
к.о. Кула,
3. Копија катастарског плана,
4. Копија катастарског плана водова,
5. Услови
за
пројектовање
и
прикључење
"ЕПС
Дистрибуција",
Огранак
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-D.07.07.-149527/_-20 од
10.06.2020. године,
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6. Услови за пројектовање "ЕПС Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција Сомбор
из Сомбора, број 8A.1.1.0.-D.07.08.-163285-20 од 16.06.2020. године,
7. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 1170/2020, од
08.06.2020. године,
8. Условима за пројектовање ЈКП "Комуналац" Кула број 1271 од 23.06.2020. године,
9. Услови за пројектовање ЈП "Путеви Србије" број АХ893А ОД 30.07.2020. године,
10. Услови за пројектовање ЈП "Србијагас" Нови Сад број 06-02-1/К-607 од 30.06.2020.
године,
11. Услови Телеком Србија број А335-176810/2-2020 од 25.06.2020. године,
12. Водни услови број II-735/7-20 од 01.07.2020. године, издатих од стране ЈВП "Воде
Војводине" Нови Сад,
13. Идејно решење приложено уз захтев.
Обрадила: Славка Срдић, 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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