
 

ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО – СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-681-LOC-1/2018
Заводни број: 05-353-4/2018
Дана 14. фебруара 2018. године
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене и  имовинско -  правне послове oпштинe Кулa,  нa 
зaхтeв Al Rawafed Srbija DOO, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6, поднетог преко пуномоћника 
Зотовић Марије, запослене у “Еvergreen for Development B.V. Ogranak Novi Sad” из Новог Сада,  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 и 145/14),  члана 2  став 9 и члан 7 став 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 2/17)  и  Планa детаљне 
регулације система за наводњавање “Сивац - север” к.о. Сивац у општини Кула  ("Службeни лист 
oпштинe Кулa", број 4/17) издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
 ЗА УГРАДЊУ ОПРЕМЕ У ЗИДАНУ ТРАФОСТАНИЦУ “ЦРПНА СТАНИЦА - СИВАЦ ПС1” 2 X 1600 

KVA, 20/0,4 KV, НА К.П. БРОЈ 11484/6 К.О. СИВАЦ

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на 
к.п. број 11484/6 к.о. Сивац.

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. 
број:

катастарска 
општина:

површина: врста земљишта: носиоц права на 
земљишту:

подаци о 
теретима:

11484/6 Сивац 2 hа 49 а 78 m² Земљиште у 
грађевинском подручју

ЈВП “Воде 
Војводине” Нови 
Сад

нема

Увидом у катастар непокретности РГЗ – СКН Кула, утврђено је да је цепањем дошло до измена у  
броју парцеле тј. да је број к.п. на којој је планирана зидана ТС на к.п. 11484/6 к.о. Сивац.

2. Плански документ

издаје се на основу План детаљне регулације система за наводњавање 
“Сивац - север” к.о. Сивац у општини Кула 
("Службeни лист oпштинe Кулa", број 4/17)

просторна целина, односно зона Зона система за наводњавање

3. Подаци о планираном објекту 

намена објекта уградња опреме у зидану трафостаницу “Црпна 
станица - Сивац ПС1” 2 x 1600 KVA, 20/0,4 KV

тип објекта инфраструктурни

категорија објекта Г

класификациони број објекта 222420
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У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово Одељење је утврдило да 
је надлежно за поступање по захтеву, да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све  
прописане податке, да је уз захтев приложено идејно решење, да је уз захтев приложен доказ о 
уплати таксе и накнаде.

Како се локацијски услови нису могли издати увидом у плански документ, односно сепарат, 
прибављени су услови за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења у складу са 
уредбом која уређује издавање локацијских услова. 

Одредбом  члана  2  став  9  Уредбе  о  локацијским  условима  ("Службeни  глaсник  РС",  број 
35/2015, 114/2015 и 117/2017), локацијски услови садрже информацију да нису испуњени услови за 
грађење  у  складу  са  поднетим  захтевом,  уз  навођење  свих  разлога  тј.  неусклађености,  кад  се 
локацијски  услови  издају  по  захтеву,  односно  идејном  решење,  које  није  у  складу  са  важећим 
планским документом, односно сепаратом, као и ако имаоци јавних овлашћења издају услове за 
пројектовање и прикључење у којима се констатује да није могућа изградња објекта у складу са 
поднетим захтевом.

Поступајући по напред наведеним чланом Уредбе, а на основу Обавештења о немогућности 
прикљења  на  дистрибутивни  систем  електричне  енергије  "ЕПС  Дистрибуције",  Огранак 
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број  8А.1.1.0.-Д 07.07.-27787/2-18 од 31.01.2018. године 
ово одељење је утврдило следећи недостатак:

1. Oбјекат  који  се  прикључује  на  дистрибутивни  систем  електричне  енергије  не  може  бити 
трансформаторска станица, већ трансформаторска станица може бити део прикључка објекта. 
Услове и начин прикључења објекта за који је потребно градити прикључак са изградњом 
трансформаторске  станице  искључиво  даjе  оператор  дистрибутивног  система.  Оператор 
дистрибутивног  система  никада није  издао услове за  прикључење објекта  црпне  станице 
Сивац ПС1 за максимално одобрену снагу од 2,4 МW. Допис бр. 8А.1.1.0.-Д 07.07.-19839/1-
2016 од 25.01.2016. године на који се позива пројектант трансформаторске станице је само 
одговор на захтев за мишљење о техничким могућностима за прикључење црпне станице без 
разрађених  детаља  прикључења  и  не  може  се  сматрати  условима  за  пројектовање  и 
прикључење. 

4. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом

Није могуће издавање грађевинске дозволе на основу поднетог захтева,  с  обзиром  да су 
имаоци јавних овлашћења издали услове за пројектовање и прикључење у којима се констатује да 
није могућа изградња објекта у складу са поднетим захтевом.

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 система за наводњавање “Сивац - север” к.о. Сивац у 
општини Кула

2. Обавештењe о немогућности прикљења на дистрибутивни систем електричне енергије  "ЕПС 
Дистрибуције",  Огранак  Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број  8А.1.1.0.-Д  07.07.-
27787/2-18 од 31.01.2018. године 

3. Идејно решење приложено уз захтев

Обрадила: Моника Дурковић, дипл. инг. арх.

Доставити:
1. Подносиоцу захтева, електронским путем
2. Објављивање у електронском облику путем интернета
3. Интернет страница општине Кула - www.kula.rs
4. Архиви

                     

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

2

http://www.kula.rs/



