Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-14969-LOCН-2/2019
Заводни број: 05-353-124/2019
Дана 5. јула 2019. године
Кула
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинe
Кулa, поступајући по зaхтeву "Телеком Србија" а.д. Београд, Таковска 2, поднетог преко
пуномоћника Ковачевић Срђанa запосленог у "Телеком Србија" а.д. Београд из Сомбора,
Венац Степе Степановића 32, на основу члaна 53а став 3 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 и
31/2019), члана 2 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", број 35/2015, 114/2015 и
117/2017, члана 118 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" 18/2016), члана
17 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине Кула", број 16/2008, 4/2009, 27/2012,
36/2012, 32/15, 34/16 и 2/2017), Овлашћења начелника Општинске управе Кула број 015112-303/2017 од 10. 07. 2017. године и Плана генералне регулације насељеног места Кула
("Службени лист општине Кула", број 16/11 и 17/13), издaje:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПРИСТУПНЕ МРЕЖЕ КУЛА - ИПАН КУЛА СТЕВАНА СРЕМЦА 63
НА К.П. БРОЈ 5906/2 И 5924 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
кат.
површина врста земљишта: начин
општина
коришћења:

власник/корисник:

5906/2

Кула

22.238m2

градско
грађевинско
земљиште

улица

јавна својина,
Општина Кула

5924

Кула

23.181m2

градско
грађевинско
земљиште

улица

јавна својина,
Општина Кула

2. Плански документ
издаје се на основу

Плана генералне регулације насељеног места Кула
("Службени лист општине Кула", број 16/11 и 17/13)

просторна целина

улични коридори (блок 10)

планирана зона

улични коридори

3. Подаци о објектима који се граде
намена објекта
Проширење приступне мреже Кула - ИПАН Кула
Стевана Сремца 63
капацитет

256 POTS/192 VDSL прикључка

тип објекта

инфраструктурни објекат

1

категорија објекта

Г

класификациони број објеката

222431

бруто површина

постоље
0,7 х 1,8m
1,26m2

објеката

дужина кабла

60m

подаци о постојећим објектима на Постојећи објекти се задржавају.
парцели

4. Правила за изградњу
Планираним радовима за проширење приступне мреже Кула извршиће се испорука,
уградња и монтажа новог спољнег мултисервисног приступног уређаја и то ИПАН Кула
Стевана Сремца 63 (угао Улица Стевана Сремца и Исе Бајића) капацитета 256 POTS/192 VDSL
прикључка на к.п. број 5906/2 и 5924 к.о. Кула.
Изградња планираног уређаја биће извршена на траси постојеће приступне мреже
(места рачвања постојећих каблова). Радови на ископу и полагању нових каблова су
предвиђени од новог уређаја до постојећих рачвастих наставака (КП) и минимални су.
Нови приступни уређаји биће постављен на одговарајуће бетонско постоље на јавној
површини у Улици Стевана Сремца
Мaксимaлни нивo пoдзeмних вoдa сe креће од 92,72 до 96,56m н.м.
Стeпeн сeизмичнoсти VIII стeпeн пo МЦС.
Уколико се приликом извођења радова наиђе на културно или природно добро,
инвеститор је у обавези да заустави радове и о томе обавести надлежне заводе (Завод за
заштиту природе и Завод за заштиту споменика културе) како би се утврдиле техничке мере
заштите.
5. Услoви зa пројектовање и прикључење
Услови за прикључење
телекомуникациона
инфраструктура

У складу са Условима за пројектовање и прикључење Телеком
Србија, број 335-289176/2-2019 од 21.06.2019. године

Услови за пројектовање
Услови за укрштање и
паралелно вођење са
постојећом
инфраструктуром

Дефинисани:
1. Условима за пројектовање
"ЕПС Дистрибуција", Огранак
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.08.196554/2-19 од 20.06.2019. године;
2. Условима за укрштање и паралелно вођење ЈП "Србијагас" Нови
Сад, број 06-02-1/к-669 од 03.07.2019. године;
3. Условима за пројектовање и прикључење Телеком Србија, број
335-289176/2-2019 од 21.06.2019. године;
4. Условима за укрштање и паралелно вођење ЈКП "Комуналац" Кула,
број 1446/2019 од 20.06.2019. године.
Неопходно је пре почетка радова извршити откривање подземних
инсталација ручним ископом (шлицовањем) у попречном профилу
улице.

услови одбране

нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама
одбране земље
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6. 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 ("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 и 31/2019) и члана 28
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник
РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017).
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. Решење и доказ о уплати накнаде за постављање инсталација поред, испод или изнад
на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у јавној својини
општине Кула, у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних и
некатегорисаних путева у јавној својини општине Кула (“Службени лист општине Кула”
број 14/2019). Приближна дужина прикључног кабловског вода на к.п. 5906/2 и 5924
к.о. Кула, где је носиоц права на земљишту Општина Кула (јавна својина) је 60 m. (У
надлежности ЈКП "Комуналац" Кула)
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.
Саставни део локацијских услова су:
1. Графички прилог број 1 - Извод из Плана генералне регулације насељеног места Кула,
са положајем простора обраде;
2. Графички прилог број 2 - Планирано проширење приступне мреже Кула - ИПАН Кула
Стевана Сремца 63 на к.п. број 5906/2 и 5924 к.о. Кула;
3. Копија катастарског плана;
4. Услови за пројектовање "ЕПС Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција Сомбор из
Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.08.-196554/2-19 од 20.06.2019. године;
5. Услови за укрштање и паралелно вођење ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 06-02-1/к-669
од 03.07.2019. године;
6. Услови за пројектовање и прикључење Телеком Србија, број 335-289176/2-2019 од
21.06.2019. године;
7. Услови за укрштање и паралелно вођење ЈКП "Комуналац" Кула, број 1446/2019 од
20.06.2019. године;
8. Обавештење Министарства одбране, Управе за инфраструктуру број 12356-4 од 03.
07. 2019. године;
9. Идејно решење приложено уз захтев.
Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.
1.
2.
3.
4.

Доставити:
Подносиоцу захтева, преко пуномоћника, електронским путем,
Објављивање у електронском облику путем интернета,
Имаоцу јавних овлашћења,
Архиви.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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