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Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa
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OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
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Заводни број: 05-353-75/2019
Дана 22. априла 2019. године
Кула
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинe
Кулa, поступајући по зaхтeву Земљорадничке задруге Сивац, Маршала Тита број 203, поднетог
преко пуномоћника Францишковић Мирка из Куле, Мине Караџић број 7, 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 и 83/2018), члана 2 Уредбе о локацијским условима ("Службeни
глaсник РС", број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), члана 118 Закона о општем управном
поступку ("Сл. гласник РС" број 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 015-112-303/2017 од 10. 07. 2017. године и Плана
генералне регулације насеља Сивац ("Службени лист општине Кула", број 20/12) издaje:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ СУШАРЕ ЗА ЖИТАРИЦЕ, ЕЛЕВАТОРА И ТАМПОН ЋЕЛИЈЕ СА
ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ НА К.П. БРОЈ 4138/1 К.О. СИВАЦ И
ПРИКЉУЧКА НА СРЕДЊЕПРИТИСНИ ГАСОВОД СА МРС
НА К.П. БРОЈ 4138/1 И 4138/2 К.О. СИВАЦ
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.
општина

површина

грађевинску
парцелу чини

врста земљишта

имаоц права на
парцели:

4138/1

Сивац

96a 72m2

к.п. број 4138/1

земљиште у
грађевинском
подручју

Земљорадничка
задруга Сивац

4138/2

Сивац

16а 28m2

-

земљиште у
грађевинском
подручју

Јавна својина
Општина Кула

2. Плански документ
издаје се на основу

Плана генералне регулације насеља Сивац ("Службени лист
општине Кула", број 20/12)

просторна целина

блок број 83

планирана зона

радна зона - индустрија, складишта
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3. Подаци о објектима који се граде
тип објекта

категорија класификаци бруто
они број
површина
објекта

висина

намена
1.

елеватор

слободностојећи

А

127141

8,3m2

18,4m

2.

сушара

слободностојећи

А

127141

15,93m2

17m

3.

тампон ћелија
(капаитета 224t)

слободностојећи

Б

127131

36m2

16,6m

4.

изградња гасовода и мерно
регулационе
станице

Г

222100

дужина
гасовода ће
бити приказана
у пројекту

индeкс зaузeтoсти

25,41% (макс. 70%)

индeкс изгрaђeнoсти

0,25 (макс. 2,1)

подаци о постојећим
објектима на парцели

Постојећи објекти и инфраструктура се задржавају

4. Урбанистичко технички услови
Намена објекта

елеватор, сушара и тампон ћелија

Растојање грађевинске
линије од међа
суседних парцела

Растојање грађевинске линије од међне линије према к.п. број 4146
к.о. Сивац је условљена удаљеношћу од железничког колосека и то
најближа ивица објекта је на удаљености од 11m мерено управно на
осовину најближег четвртог станичног колосека железничке пруге, у
складу са Техничким условима за изградњу тампон ћелије, сушаре и
елеватора у заштитном пружном појасу железничке пруге Врбас Сомбор у Сивцу, број 2/2019-473 од 29.03.2019. године.

Ограђивање
грађевинске парцеле

Зидана и друге врсте ограда је мах висине 1,8m. Омогућава се и
већа висина под условом да се предходно прибави сагласност
власника-корисника парцеле односно објекта према којој се ограда
поставља. Врата капије на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.

Паркирање возила

Паркирање возила обезбедити на сопственој грађевинској парцели

5. Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру
Саобраћај

Постојећи прикључак

Eлектроинсталације

Постојећи прикључак

Водовод

Постојећи прикључак

Атмосферска
канализација

Постојећа

Гасна инфраструктура

Гасни прикључак на гасовод је од постојеће ПП шахте на к.п. број
4138/2 к.о. Сивац до МРС на к.п. број 4138/1 у складу са Условима
за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 06-021/19-350 од 22. 03. 2019. године
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6. Услови заштите
етапност градње

Једна фаза

Мере заштите од
пожара

За изградњу је потребно исходовати сагласност на пројекат за
извођење а који садржи Главни пројекат заштите од пожара како је
дефинисано Условима у погледу мера заштите од пожара МУП–а,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Сомбору број 217-5962/19 од 19.04.2019. године.

Услови за безбедно
постављање у погледу
мера заштите од
пожара и експлозија

За изградњу је потребно исходовати сагласност на пројекат за
извођење а који садржи Главни пројекат заштите од пожара како је
дефинисано Условима за безбедно постављање у погледу мера
заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом,
МУП–а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Сомбору број 217-5957/189 од 19.04.2019. године.

Мере заштите пружног
појаса

У складу са Техничким условима за изградњу тампон ћелије, сушаре
и елеватора у заштитном пружном појасу железничке пруге Врбас Сомбор у Сивцу, број 2/2019-473 од 29.03.2019. године. Инвеститор
је у обавези да исходује сагласност на техничку документацију.

Потреба процене
утицаја на животну
средину

У складу са Мишљењем Општинске управе општине Кула, Одељења
за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент из
Куле, број 018-501-29/2019 од 21.03.2019 године, инвеститор је у
обавези да се обрати овом одељењу са захтевом за одлучивање о
потреби процене утицаја наведеног пројекта на животну средину

Ниво подземних вода

Мaксимaлни нивo пoдзeмних вoдa сe креће од 84,43 до 85,78 m н.м.

Степен сеизмичности

Стeпeн сeизмичнoсти 8 стeпeни пo МЦЗ скали.

7. Могућност издавања грађевинске дозволе односно решења о одобрењу извођења
радова
А) За изградњу сушаре за житарице, елеватора и тампон ћелије са пратећом опремом
на к.п. број 4138/1 к.о. Сивац, ови локацијски услови су основ за израду пројекта за
грађевинску дозволу и издавање грађевинске дозволе - члан 135. 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 и
83/2018) и члан 16 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ("Сл. гласник РС", број 113/2015 и 96/2016).
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 студија
о процени утицаја на животну средину, уколико је утвђена потреба процене утицаја на
животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област;
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;з
Б) За изградњу прикључка на дистрибутивни гасовод од шахте постојећег гасовода до
мерно регулационе станице и мерно регулационе станице (МРС) ови локацијски услови су
основ за издавање решења о одобрењу извођења радова - члан 145. Закона o плaнирaњу и
изгрaдњи, на име ЈП "Србијагас" Нови Сад.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, прилаже се:
1. Идејни пројекат гасовода и мерно регулационе станице, категорије Г;
2. Елаборат заштите од пожара;
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3. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то
право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом;
4. Решење о праву службености пролаза на к. п. број 4138/2 к.о. Сивац (у дужини од око
45m), Јавне својине општине Кула, од овог Одељења, Одсек за имовинско – правне
послове.
Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека
грађевинске дозволе.
На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Кула, у
року од три дана од дана достављања.
Саставни део локацијских услова је:
1. Извод из Плана генералне регулације насеља Сивац, са положајем простора обраде,
2. Диспозиција планираних објеката - елеватора, сушаре и тампон ћелије на к.п. број
4138/1 к.о. Сивац са прикључком на средњепритисни гасовод на к.п. број 4138/1 и
4138/2 к.о. Сивац,
3. Технички услови за изградњу тампон ћелије, сушаре и елеватора у заштитном пружном
појасу железничке пруге Врбас - Сомбор у Сивцу, број 2/2019-473 од 29.03.2019.
године,
4. Услови у погледу мера заштите од пожара МУП–а, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Сомбору број 217-5962/19 од 19.04.2019. године,
5. Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са
овереним ситуационим планом, МУП–а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Сомбору број 217-5957/189 од 19.04.2019. године,
6. Услови за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 06-02-1/19-350 од
22. 03. 2019. године,
7. Мишљење Општинске управе општине Кула, Одељења за инвестиције, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент из Куле, број 018-501-29/2019 од 21.03.2019 године,
8. Обавештење Министарства одбране, Управе за инфраструктуру број 5804-2 од 19. 03.
2019. године
9. Копија катастарског плана водова,
10. Идејно решење.
Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева, преко пуномоћника, електронским путем,
2. Имаоцима јавних овлаштења,
3. Објављивање у електронском облику путем интернета,
4. Архиви.

РУКОВОДИОЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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