Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-22596-LOC-1/2016
Заводни број: 05-353-230/2020
Дана 23. септембра 2020. године
Кула
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове
oпштинe Кулa, поступајући по зaхтeву Општине Кула, поднетог преко пуномоћника Ружице
Стојановић, радника Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски
менаџмент у Општинској управи Кула, на основу члaна 53а став 1 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/2020), члана 3 Уредбе о локацијским условима
("Службeни глaсник РС", број 115/2020), члана 18 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист
општине Кула", број 20/2019), Овлашћења начелника Општинске управе Кула број 015112-104/2020-4 од 08. 02. 2020. године и Плана генералне регулације насеља Црвенка
("Службени лист општине Кула", број 32/07 и 17/2013), издaje:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА УКРСНОМ МЕСТУ ДРЖАВНОГ ПУТА
IБ РЕДА БРОЈ 15 (УЛИЦА МАРШАЛА ТИТА) СА ЊЕГОШЕВОМ УЛИЦОМ
НА К.П. БРОЈ 4935/1 К.О. ЦРВЕНКА
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.
општина

површина

4935/1

127.956m2 к.п. број
4935/1

Црвенка

грађевинску
врста земљишта:
парцелу чини

власник:

градско грађевинско јавна својина
земљиште - државни општина Кула и
пута IБ реда број 15 Република Србија

2. Плански документ
издаје се на основу

Плана генералне регулације насеља Црвенка ("Службени
лист општине Кула", број 32/07 и 17/2013)

просторна целина

коридор државног пута

3. Подаци о објекту који се гради
намена објекта

светлосна сигнализација на укрсном месту државног
пута IБ реда број 15 (Улица маршала Тита) са
Његошевом улицом на к.п. број 4935/1 к.о. Црвенка

тип објекта

комунална инфраструктура

1

категорија објекта

Г

класификациони број објекта

211202

4. Остали урбанистичко технички услови
У циљу подизања опште безбедности саобраћаја, а првенствено заштите пешака,
као најрањивије категорије учесника у саобраћају, на предметној раскрсници је
предвиђено постављање светлосне саобраћајне сигнализације и измена постојећег режима
саобраћаја у Његошевој улици.
Пројектованим решењем су предвиђена два пешачка семафора на главном правцу.
Четврти крак (Његошева улица) је једносмерни са подужним паркирањем на делу
коловоза.
За прелазак пешака дуж Улице М. Тита су предвиђени тастери за најаву, а за
аутобусе (на прилазу са аутобуске станице), детекторска петља.
Напајање семафорских уређаја се изводи у потпуности према условима надлежне
дистрибуције, са најближег могућег мерног места. Напајање од командног уређаја до
лантерни се изводи кроз кабловску канализацију.
Стeпeн сeизмичнoсти VIII стeпeн пo МЦС.
5. Услoви зa пројектовање имаоца јавних овлашћења
Услови за укрштање и паралелно вођење са саобраћајницама и евидентираним
инсталацијама су дефинисани дописима:
1. Услови ЈКП "Водовод" Црвенка, број 382 од 07.09.2020. године;
2. Услови за пројектовање ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 06-02-1/К-1072 од
17.09.2020. године;
3. Услови и сагласност ЈКП "Комуналац" Кула, број 1827/2020 од 15.09.2020. године;
4. Услови Телеком Србија, број А335-269524/2-2020 од 15.09.2020. године;
5. Услови за пројектовање ЈП "Путеви Србије" број АХ917 од 14.09.2020. године;
6. Услови за пројектовање ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сомбор,
број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-250313/1 од 14.09.2020. године.
6. Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру
Eлектроинсталације: у складу са Условима за пројектовање и прикључење ЕПС
Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сомбор, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-250307-20 од
04.09.2020. године
7. Могућност издавања грађевинске дозволе односно решења о одобрењу
извођења радова
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, 83/18,
31/19, 37/19 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,
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,
3. Уговор о регулисаном плаћању накнаде за коришћење - закуп дела земљишног
појаса државног пута, како је то регулисано условима за пројектовање ЈП "Путеви
Србије" број АХ14 од 04.05.2020. године.
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.
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Саставни део локацијских услова је:
1. Извод из Плана генералне регулације насеља Црвенка, са положајем простора
обраде;
2. Графички прилог - Ситуациони план кабловске канализације са диспозицијом
семафора;
3. Услови ЈКП "Водовод" Црвенка, број 382 од 07.09.2020. године;
4. Услови за пројектовање ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 06-02-1/К-1072 од
17.09.2020. године;
5. Услови и сагласност ЈКП "Комуналац" Кула, број 1827/2020 од 15.09.2020. године;
6. Услови Телеком Србија, број А335-269524/2-2020 од 15.09.2020. године;
7. Услови за пројектовање ЈП "Путеви Србије" број АХ917 од 14.09.2020. године;
8. Услови за пројектовање ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сомбор,
број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-250313/1 од 14.09.2020. године;
9. Услови
за
пројектовање
и
прикључење
ЕПС
Дистрибуција,
Огранак
Електродистрибуција Сомбор, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-250307-20 од 04.09.2020.
године;
10. Копија плана;
11. Извод из катастра водова;
12. Идејно решење.
Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева, преко пуномоћника, електронским путем,
2. Објављивање у електронском облику путем интернета,
3. Имаоцу јавних овлашћења,
4. Архиви.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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