Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa
Oпштинa Кулa
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-24544-LOCH-2/2020
Заводни број: 05-353-294/2020
Дана 23. децембра 2020. године
Кула
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске
управе Кулa, поступајући по зaхтeву Општине Кула из Куле, Лењинова 11, поднетог преко
пуномоћника Ружице Стојановић, радника Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и
енергетски менаџмент у Општинској управи Кула, на основу члaна 53а став 5 Зaкoнa o плaнирaњу и
изгрaдњи 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 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 015-112104/2020-4 од 08.02.2020. године, Плана генералне регулације насељеног места Кула ("Службени
лист општине Кула", број 16/11 и 17/13) и Плана детаљне регулације центра Куле – блокови 11, 23,
24, 25 и делови блокова 9 и 22 ("Службени лист општине Кула", број 1/2004) издaje:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – АЗБЕСТНИХ ЦЕВИ
НА К.П. БРОЈ 5855, 5856/3, 5887/3, 5887/4, 5887/5, 9703/1, 9929/1 И 9932/1 К.О.
КУЛА
Ови услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње и све услове за израду
техничке документације.
1. Подаци о катастарским парцелама
к.п. број

катастарска
општина

површина

врста земљишта / начин
коришћења

носиоц права на
земљишту

5887/5

Кула

2 ha 83 а
63 m²

градско грађевинско
земљиште / Државни пут IБ
реда

Јавна својина
Општина Кула,
Јавна својина
Република Србија

5887/4

Кула

5 ha 60 а
17 m²

градско грађевинско
земљиште / Државни пут IБ
реда

Јавна својина
Општина Кула,
Јавна својина
Република Србија

5887/3

Кула

2 ha 27 а
68 m²

градско грађевинско
земљиште / Улица М. Тита

Јавна својина
Општина Кула

9703/1

Кула

29 а 62 m²

градско грађевинско
земљиште / култура: канал

Јавна својина
Аутономна
Покрајина Војводина

9929/1

Кула

10 а 78 m²

градско грађевинско
земљиште / некатегорисан
пут

Јавна својина
Општина Кула

9932/1

Кула

7 а 13 m²

градско грађевинско
земљиште / Улица М. Тита

Јавна својина
Општина Кула

5856/3

Кула

2 ha 31 а
27 m²

градско грађевинско
Јавна својина
земљиште / Улица Иве Лоле Општина Кула
Рибара
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5855

Кула

2 ha 07 а
62 m²

градско грађевинско
Јавна својина
земљиште / Државни пут IIA Аутономна
реда
Покрајина Војводина

2. Плански документ
издаје се на основу

Плана генералне регулације насељеног места Кула ("Службени лист
општине Кула", број 16/11 и 17/13) и Плана детаљне регулације
центра Куле – блокови 11, 23, 24, 25 и делови блокова 9 и 22
("Службени лист општине Кула", број 1/2004)

просторна целина, односно
зона

улични коридори - Улица Маршала Тита и Улица Вељка Влаховића

3. Подаци о објекту који се гради
намена објекта

замена постојеће водоводне мреже – азбестних цеви. Како се мењају
цевоводи који већ снабдевају потрошаче, предвиђено је да
истовремено буду у функцији и постојећи и новопројектовани
цевоводи док се сви не прикључе на новопројектовани цевовод и тек
тада ће се вршити гашење старих цевовода.

тип објекта

Инфраструктурни објекат

категорија објекта

Г

Класификација објекта

222210

дужина трасе

7455,3 m (5618,7 m Улица М. Тита + 1836,60 m Улица Вељка
Влаховића)

дужина трасе по етапама

Део улице М. Тита, у дужини од 1849,30 m и Улица Вељка Влаховића,
у дужини од 1836,6 m - I фаза
Део улице М. Тита, у дужини од 3769,40 m - II фаза

подаци о постојећим
објектима на парцели

На парцелама постоје инсталације
инсталације, инсталације гасовода
парцелама се задржавају. Једино
асбест-цемента замењују са цевима

канализације, електро мреже, ТТ
и саобраћајнице. Сви објекти на
се постојеће водоводне цеви од
од полиетилена.

Етапност градње

к.п. 9932/1, 9929/1, 9703/1, 5887/3, 5887/4, 5855, 5856/3 к.о. Кула I фаза (део улице М.Тита и Улица Вељка Влаховића)
к.п. 5887/4, 5887/5 к.о. Кула - II фаза (део улице М.Тита)

4. Правила за изградњу
Положај објекта у односу
на границе грађевинске
парцеле

Положај планиране замене постојеће водоводне мреже – азбестних
цеви је приказан на графичком прилогу број 2. Замена реконструкција водоводне мреже подразумева: замена постојећих
асбест-цементних цеви са цевима од полиетилена, одговарајућег
пречника; превезивање корисника на реконструисану мрежу; уградња
одговарајуће цевне арматуре (хидранти, затварачи). Прикључење
пројектованих цевовода вршиће се у одговарајућим чворним тачкама.
Планирани цевовод поставити у складу са условима надлежних
институција за паралелно вођење и укрштање са другим
инсталацијама у уличном коридору.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења
Услови за прикључење
Услови за прикључење на Прикључење се врши на постојећу водоводну мрежу. Након завршетка
постојећу водоводну мрежу радова на новопројектованом цевоводу (замене постојећих асбестних
цеви) врши се повезивање, а постојећи цевовод се укида. У складу са
Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број
2103/2020, од 20.10.2020. године
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Услови за пројектовање
Услови за укрштање и
паралелно вођење са
фекалном канализацијом

у складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац"
Кула, број 2103/2020, од 20.10.2020. године

Услови за укрштање и
паралелно вођење са
атмосферком
канализацијом

у складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац"
Кула, број 2103/2020, од 20.10.2020. године

Услови за укрштање и
паралелно вођење са
коловозом насељских
саобраћајница

у складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац"
Кула, број 2103/2020, од 20.10.2020. године

Услови за укрштање и
паралелно вођење са
државним путевима

у складу са Условима за пројектовање ЈП "Путеви Србије" из Београда,
број АХ949, од 26.10.2020. године

Услови за укрштање и
у складу са Условима за пројектовање “ЕПС Дистрибуција”, Огранак
паралелно вођење са
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 8А.1.1.0.-Д.07.08.електроенергетском мрежом 303333-20 од 15.10.2020. године
Услови за укрштање и
паралелно вођење са ТТ
инсталацијама

у складу са условима "Телеком Србија" А.Д. Београд, број А335324342/2-2020 од 28.10.2020. године

Услови за укрштање и
паралелно вођење са
гасним инсталацијама

у складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас"
из Новог Сада, број 06-02-1/К-1570 од 04.11.2020. године

Услови за укрштање и
паралелно вођење са ТК
инсталацијама (кабловском
мрежом)

у складу са Условима Српске кабловске мреже "СББ" из Београда, од
19.10.2020. године

Водни услови

у складу са Водним условима, ЈВП “Воде Војводине” из Новог Сада,
број II-1129/5-20, од 29.10.2020. године

Процена утицаја на
животну средину

у складу са Мишљењем Општинске управе општине Кула, Одељења за
инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент из
Куле, број 018-501-97/2020 од 22.10.2020. године. Инвеститор је у
обавези да се обрати са захтевом за одлучивање о потреби процене
утицаја пројекта на животну средину.

Санитарни услови

У складу са санитарним условима Покрајинског секретаријата за
здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље, Одељења у
Сомбору, број 138-53-00855-2/2020-07 од 16.10.2020. 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 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) и члана 28 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019).
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова прилаже се:
Идејни пројекат
Студија о процени утицаја на животну средину, уколико је утврђена потреба процене утицаја
на животну средину, или решење којим је утврђено да није потребна израда студије
3. Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења 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
1.
2.
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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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Саставни део локацијских услова су:
Извод из Плана генералне регулације насељеног места Кула, са положајем простора обраде
Извод из Плана детаљне регулације центра Куле, са положајем простора обраде
Диспозиција планиране замене постојеће водоводне мреже – азбестних цеви на к.п. број
5855, 5856/3, 5887/3, 5887/4, 5887/5, 9703/1, 9929/1 и 9932/1 к.о. Кула
Копија катастарског плана водова
Копија катастарског плана
Услови за пројектовање “ЕПС Дистрибуција”, Огранак Електродистрибуција Сомбор из
Сомбора, број 8А.1.1.0.-Д.07.08.- 303333-20 од 15.10.2020. године
Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 2103/2020, од 20.10.2020.
године
Услови за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас" из Новог Сада, број 06-02-1/К-1570 од
04.11.2020. године
Услови за пројектовање ЈП "Путеви Србије" из Београда, број АХ949, од 26.10.2020. године
Услови "Телеком Србија" А.Д. Београд, број А335-324342/2-2020 од 28.10.2020. године
Водни услови, ЈВП “Воде Војводине” из Новог Сада, број II-1129/5-20, од 29.10.2020. године
Санитарни услови Покрајинског секретаријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и
јавно здравље, Одељења у Сомбору, број 138-53-00855-2/2020-07 од 16.10.2020. године
Мишљење Општинске управе општине Кула, Одељења за инвестиције, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент из Куле, број 018-501-97/2020 од 22.10.2020. године
Услови Српске кабловске мреже "СББ" из Београда, од 19.10.2020. године
Идејно решење приложено уз захтев

Обрадила: Моника Дурковић, дипл. инг. арх.
Доставити:
1.
2.
3.
4.

Подносиоцу захтева, електронским путем
Објављивање у електронском облику путем интернета
Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику
Архиви

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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