
 

ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО – СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-4967-LOC-1/2018
Заводни број: 05-353-33/2018
Дана 29. марта 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 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 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА СИСТЕМА ЗА 

НАВОДЊАВАЊЕ СИВАЦ СЕВЕР НА ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ (ДЕЕС) 
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

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 електроенергетски  прикључак  инфраструктурног 
објекта  система  за  наводњавање  Сивац  Север  на 
дистрибутивни електроенергетски систем (ДЕЕС) 

тип објекта инфраструктурни

категорија објекта Г

класификациони број објекта 222420
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Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa



4. Правила за изградњу 

При укрштању и паралелном вођењу прикључка са постојећом инфраструктуром придржавати се 
свих правила која важе за одређену врсту инсталација. Неопходно је пре почетка радова извршити 
откривање  подземних  инсталација  ручним  ископом  (шлицовањем)  у  попречном  профилу  улице, 
обзиром на неажурност катастра подземних инсталација.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења

Прикључак  на  електроенергетску  мрежу  извести  у  складу  са  условима  за  пројектовање  и 
прикључење "ЕПС Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-
Д.07.07.-64270/3-18 од 07.03.2018. 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 ("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) и члана 28 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ("Службeни глaсник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017): 

    1.    За уградњу опреме у објекат за смештај електро опреме за који је издата грађевинска 
дозвола, а ради формирања трафостанице “Црпна станица - Сивац ПС1” на име  Al Rawafed Srbija
      2.  За извођење радова на 20  kV воду, СН опреми и реконструкцији постојећег дела далековода 
на име Електродистрибуције

Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова прилаже се:
1. Идејни пројекат
2. Доказ о уплаћеној административној  такси за подношење захтева и доношење решења и 

накнади за Централну евиденцију.
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 или сагласност власника односно корисника земљишта кроз 

које пролазе водови

Локацијски услови важе 12 месеци 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. Извод из  Плана детаљне регулације система за наводњавање “Сивац - север” к.о. Сивац у 

општини Кула
2. Диспозиција планиране уградње опреме у зидану трафостаницу “Црпна станица - Сивац ПС1” 

2 x 1600 KVA, 20/0,4 KV на к.п. број к.п. број 11484/6 к.о. Сивац
3. Копија катастарског плана водова
4. Услови за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција",  Огранак Електродистрибуција 

Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-64270/3-18 од 07.03.2018. године
5. 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. Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику 
4. Архиви

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