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Кула 

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинe 
Кулa, поступајући по зaхтeву ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25, 
на основу члaна 53а став 3 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" 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, 
Просторног плана општине Кула ("Службени лист општине Кула", број 33/15) и Плана детаљне 
регулације локалног  пута  регионалног  значаја Сивац - Стапар на  територији  к.о.  Сивац 
("Службени лист општине Кула", број 7/2018), издaje:

  
Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е

ЗА ИЗГРАДЊУ ТАБЛАСТЕ УСТАВЕ НА ДРЕНАЖНОМ КАНАЛУ S-I-1 НА ДЕЛУ К.П. БРОЈ 
11489 К.О. СИВАЦ И ТАБЛАСТЕ УСТАВЕ НА ДРЕНАЖНОМ КАНАЛУ S-I-2  НА ДЕЛУ К.П. 

БРОЈ 11487 К.О. СИВАЦ

Ови  услови  су  јавна  исправа  која  садржи  податке  о  могућностима  и  ограничењима 
градње.

1. Подаци о катастарским парцелама

к.п. број кат. општина површина култура: корисник:

11487 Сивац 87.353m2 канал ЈВП "Воде Војводине" 
нови Сад

11489 Сивац 35.590m2 канал ЈВП "Воде Војводине" 
нови Сад

2. Плански документ

издаје се на основу Просторног плана општине Кула ("Службени лист општине Кула", 
број  33/15) и  Плана детаљне  регулације локалног  пута 
регионалног  значаја Сивац - Стапар на  територији  к.о.  Сивац 
("Службени лист општине Кула", број 7/2018)

просторна целина грађевинско земљиште изван насеља

планирана зона канали
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3. Подаци о објекту који се гради 

намена објекта табласте уставе на дренажним каналима

тип објекта инфраструктурни објекат

категорија објекта Г

класификациони број 
објеката

222311

бруто површина односно 
дужина објеката

Пројектована димензија отвора уставе на каналу S-I-1 је 1 х 1,5m. 
Узводно и низводно од уставе дренажни канал ће бити бетониран 
по дну и косинама у дужини од 2m.
Пројектована димензија отвора уставе на каналу S-I-2 је 1,5 х 2m. 
Узводно и низводно од уставе дренажни канал ће бити бетониран 
по дну и косинама у дужини од 2m.

подаци о постојећим 
објектима на парцели

Постојећи објекти се задржавају. 

4. Правила за изградњу 

У циљу унапређења наводњавања планирано је појачано одржавање постојећих система 
за одводњавање чиме ће се обезбедити њихово функционисање.

Устава на каналу S-I-1 се налази узводно од улива у канал S-I. То је бетонска структура 
са крилним зидовима и челичном уставом са механизмом за покретање. 

Устава на каналу S-I-2 се налази узводно од улива у канал S-I. То је такође бетонска 
структура са крилним зидовима и челичном уставом са механизмом за покретање. 

Стeпeн сeизмичнoсти VIII стeпeн пo МЦС.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење

Услови за пројектовање

Водни услови За изградњу устава ће се применити Водни услови Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду,  водопривреду и шумарство број 
104-325-787/2016-04 од 01. 09. 2016. године издати за потребе 
изградње заливног система "Сивац југ".
Инвеститор је  у обавези да након извршене градње у посебном 
поступку прибави водну дозволу.

Услови заштите постојеће 
инфраструктуре

Увидом у Копију катастарског плана водова и идејно решење је 
констатовано  да  се  у  непосредној  локацији  налазе  гасовод 
средњег притиска и ВН вод.
1. за водове 20kV сигурносна висина износи 7m;
2. у експлоатационом појасу прикључног гасовода за ГМРС Сивац 
који износи 5m са обе стране могу се градити само објекти који су 
у функцији гасовода. Услови су дефинисани Одговором на захтев 
за издавање услова за пројектовање ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 
02-02-1/18-63 од 25. 05. 2018. године.

Заштита животне средине На основу Мишљења Одељења за  инвестиције, заштиту животне 
средине и енергетски менаџмент, број 018-501-63/2018 од 28. 05. 
2018. године, носилац пројекта је у обавези да се обрати истом 
Одељењу са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја 
пројекта на животну средину.
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6. Могућност издавања грађевинске дозволе 

Ови локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу и издавање 
грађевинске дозволе - члан 135. 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 члан 16 Правилника о поступку 
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  ("Службeни  глaсник  РС",  број 
113/2015, 96/2016 и 120/2017). 

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. У извештају техничке контроле пројекне документације обавезно је посебно навести да 
је пројекат за грађевинску дозволу израђен у складу са  Водним условима  Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство број 104-325-787/2016-04 
од 01. 09. 2016. године;

4. Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева, доношење решења о 
грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију;

5. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то 
право уписано у јавној књизи или је успостављено законом.
   
Локацијски услови важе 12 месеци од дана  издавања или до истека важења 

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 су: 
1. Графички  прилог  број  1  -  Извод  из  Просторног плана општине  Кула,  са  положајем 

простора обраде;
2. Графички прилог број 2 - Извод из Плана детаљне регулације локалног пута регионалног 

значаја Сивац - Стапар на територији к.о. Сивац,  са положајем простора обраде;
3. Графички прилог број 3 - Изградња табласте уставе на дренажном каналу S-I-1 на делу 

к.п. број 11489 к.о.  Сивац  и табласте уставе на дренажном каналу S-I-2   на делу к.п. 
број 11487 к.о. Сивац;

4. Копија катастарског плана водова;
5. Допис ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, број I-721/6-18 од 14.06.2018. године;
6. Обавештење Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

број 104-325-456/2018-04 од 02. 07. 2018. године;
7. Решење о водним условима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду 

и  шумарство  број  104-325-787/2016-04  од  01.  09.  2016.  године  издато  за  потребе 
изградње заливног система "Сивац југ".

8. Одговор на захтев за издавање услова за пројектовање ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 
02-02-1/18-63 од 25. 05. 2018. године;

9. Мишљење Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, 
број 018-501-63/2018 од 28. 05. 2018. године;

10.Идејно решење приложено уз захтев.

Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.

Доставити:
1. Подносиоцу захтева, преко пуномоћника, електронским путем,  
2. Објављивање у електронском облику путем интернета,
3. Имаоцу јавних овлашћења, 
4. Архиви.    

                                                                                    РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                                               Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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