
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-1977-LOCH-2/2016
Заводни број: 05-353-29/2016
Дана 20. јуна 2016. године
Кула

Oдeљeњe зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове  oпштинске 
управе Кулa, поступајући по зaхтeву Al Rawafed Srbija DOO, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
6, поднетог преко пуномоћника Милорада Стојадиновића из Београда, Раваничка 36, 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 и 114/2015), члана 154 став 1 Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", број 
33/97, 31/2001 и 30/2010,  "Службeни глaсник РС", број  18/2016), члана 17 Одлуке о општинској 
управи  ("Сл.  лист  општине  Кула",  број  16/2008,  4/2009,  27/2012  и  36/2012),  Просторног плана 
општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", број 33/15) и Плана детаљне регулације туристичког 
локалитета Мали Стапар ("Службени лист општине Кула", број 16/2011) издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ "СИВАЦ СЕВЕР 1. ФАЗА"

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње и 
све услове за израду техничке документације.

1. Плански документ

издаје се на основу Просторног плана општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", 
број  33/15) и Плана детаљне регулације туристичког локалитета 
Мали Стапар ("Службени лист општине Кула", број 16/2011)

просторна целина, односно зона обрадиво пољопривредно земљиште

2. Подаци о објекту који се гради

намена објекта систем за наводњавање

тип објекта линијски инфраструктурни објекат 

категорија објекта Г

класификациони број објекта 215301

површина која се наводњава ~ 436 h 05 a 39 m²

дужина цевовода ниског 
притиска

~ 7396 m

дужина цевовода високог 
притиска

~ 19616 m

укупна дужина цевовода ~ 27012 m

3. Подаци о катастарским парцелама

редни број к.п. број к.о. Сивац површина
 h - a - m²

врста својине / 
корисник

врста земљишта / 
култура

терети:

Парцеле на којима се налази црпна станица

1 11484/2 58-49-00 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине" 
корисник

остало / канал земљ. 
под зградом и др. обј.

нема терета

1

Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa



2 11484/3 27-22-51 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине" 
корисник

остало земљиште/ 
канал 

нема терета

Парцеле којима пролази цевовод ниског притиска

1 11598/2 6-26-84 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

2 11629 35-22 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета 

3 11518 16-59-00 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

4 9803 1-75-07 приватна својина пољопривредно / 
њива 1 класе

хипотека

5 11521 7-46-69 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

6 9787 2-71 приватна својина пољопривредно / 
трстик, мочвара 3 
класе

нема терета

7 11523 65-67 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

8 9898 15-93 приватна својина - 
АД "Бачка" Сивац

пољопривредно / 
трстик, мочвара 3 
класе

нема терета

9 9899 4-19-27 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
ливада 2 класе

нема терета

10 9900 33-75-63 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

нема терета

11 11524 31-64 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

12 9901 7-75-54 приватна својина - 
АД "Бачка" Сивац

пољопривредно / 
њива 3 класе, земљ. 
под зградом и др. обј.

нема терета

13 11625 1-18-01 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

14 9503 95-65-54 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1, 2 и 3 класе

нема терета

15 9502 1-35-45 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
ливада 3 класе

нема терета

16 9494 2-27-86 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
ливада 2 класе

нема терета

17 9493 18-37-07 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2 класе; зграда 
пољопривреде

нема терета

18 11624 60-86 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета
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19 9096 83-88-28 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1, 2 и 3 класе

нема терета

20 11531 3-32-66 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

21 11599 1-28-23 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

22 9128 79-05-21 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1, 2 и 3 класе

нема терета

23 9092 1-90-41 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
ливада 2 класе

нема терета

24 9091 10-73-62 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

нема терета

Парцеле којима пролази цевовод високог притиска

1 11598/2 6-26-84 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

2 9803 1-75-07 приватна својина пољопривредно / 
њива 1 класе

хипотека

3 11629 35-22 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета 

4 11637 48-34 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета 

5 9789 1-04-79 приватна својина пољопривредно / 
њива 3 класе

право 
плодоуживања

6 9790 3-89-64 приватна својина пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

нема терета

7 11521 7-46-69 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

8 11523 65-67 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

9 9898 15-93 приватна својина - 
АД "Бачка" Сивац

пољопривредно / 
трстик, мочвара 3 
класе

нема терета

10 9899 04/19/27 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
ливада 2 класе

нема терета

11 9900 33-75-63 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

нема терета

12 11524 31-64 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

13 9901 7-75-54 приватна својина - 
АД "Бачка" Сивац

пољопривредно / 
њива 3 класе, земљ. 
под зградом и др. обј.

нема терета

14 11625 01/18/01 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

15 9503 95-65-54 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1, 2 и 3 класе

нема терета
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16 9502 1-35-45 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
ливада 3 класе

нема терета

17 9494 2-27-86 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
ливада 2 класе

нема терета

18 9493 18-37-07 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2 класе; зграда 
пољопривреде

нема терета

19 11624 60-86 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

20 9096 83-88-28 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1, 2 и 3 класе

нема терета

21 11531 3-32-66 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

22 11599 1-28-23 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

23 9128 79-05-21 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1, 2 и 3 класе

нема терета

24 9063 25-44-35 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1 класе

нема терета

25 11591 6-26-98 државна РС / ЈП 
"Железнице 
Србије"

остало / железничка 
пруга

нема терета

26 11907 14-29-88 државна РС / "ЈП 
Путеви Србије"

остало / регионални 
пут

захтев за брисање 
права коришћења

27 6739 94-02-38 јавна својина / 
Мин. пољ. шум. и 
водопривреде 

пољопривредно / 
њива 1, 2, 3 и 4 
класе

хипотека; 
забрана отуђења 
или оптерећења

28 11532/1 8-16-44 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

29 11909 33-12 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

30 6753 24-95 својина приватна пољопривредно / 
њива 3 класе

хипотека

31 11910 25-23 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

32 6754/1 1-15-09 својина приватна пољопривредно / 
њива 2 класе

нема терета

33 11860 1-06-97 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

34 6527 128-70-53 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

нема терета

35 11861 48-29 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета
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36 5489 121-01-80 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1, 2, 3 и 4 
класе

нема терета

37 5490 7-73-23 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2 класе

нема терета

38 11862 1-83-11 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

39 5186 128-69-39 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1, 2 и 3 класе

нема терета

40 11864 1-80-44 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

41 5015 1-67-16 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

право закупа 
преко 10 година

42 5014 71-18 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

право закупа 
преко 10 година

43 5013 1-08-52 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

право закупа 
преко 10 година

44 5012/2 1-71-00 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 класе

право закупа 
преко 10 година

45 5012/1 116-53-29 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 1 и 2 класе

право закупа 
преко 10 година

46 11892 1-89-51 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

47 5486 65-51-46 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

право закупа 
преко 10 година

48 11893 57-85 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

49 6528/1 20-03-80 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2, 3 и 4 класе

нема терета

50 6528/3 3-08-11 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2, 3 и 4 класе

нема терета

51 6528/2 97-34-63 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2, 3 и 4 класе

нема терета

52 5484 1-81-85 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 3 и 4 класе

нема терета
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53 5483 58-76 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
ливада 3 класе

нема терета

54 11532/1 8-16-44 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

55 5434 1-02-45 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 4 класе

нема терета

56 11897 46-73 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета 

57 5424 1-65-59 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
ливада 4 класе

нема терета 

58 5415 15-31-58 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

право закупа 
преко 10 година

59 5420 84-95 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
пашњак 4 класе

нема терета 

60 5418 1-45-96 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 3 класе

нема терета 

61 11899 33-24 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

62 6639 2-67-16 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
ливада 3 класе

нема терета

63 6638 76-73 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 4 класе

нема терета

64 6637 1-07-00 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
пашњак 4 класе

нема терета

65 6640 18-27 својина приватна / 
АД Бачка Сивац

Остало / остало 
природно неплодно 
земљиште

нема терета

66 6641 53-06-16 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

право закупа 
преко 10 година

67 11896 2-53-45 јавна својина / 
Општина Кула

остало / 
некатегорисани пут

нема терета

68 5414 157-13-09 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 1, 3 и 4 класе

хипотека;
право закупа 
преко 10 година
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Парцеле које се наводњавају

1 9096 83-88-28 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1, 2 и 3 класе

нема терета

2 9093 27-81 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
пашњак 4 класе

нема терета

3 11528 20-48 државна РС / ЈВП 
"Воде Војводине"

остало / канал нема терета

4 9092 1-90-41 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
ливада 2 класе

нема терета

5 9091 10-73-62 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

нема терета

6 9128 79-05-21 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1, 2 и 3 класе

нема терета

7 5186 128-69-39 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 1, 2 и 3 класе

нема терета

8 5184 6-18 приватна својина– 
АД “Бачка Сивац”

шумско / шума 1 
класе

нема терета

9 5185 4-41 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

шумско / шума 1 
класе

нема терета

10 5015 1-67-16 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

право закупа 
преко 10 година

11 5014 71-18 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

право закупа 
преко 10 година

12 5013 1-08-52 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

право закупа 
преко 10 година

13 5012/2 1-71-00 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 класе

право закупа 
преко 10 година

14 5012/1 116-53-29 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 1 и 2 класе

право закупа 
преко 10 година

15 5486 65-51-46 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

право закупа 
преко 10 година

16 6528/2 97-34-63 приватна својина - 
"Al Rawafed Srbija"

пољопривредно / 
њива 2, 3 и 4 класе

нема терета

17 6641 53-06-16 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 2 и 3 класе

право закупа 
преко 10 година
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18 5414 157-13-09 јавна својина / 
Министарство 
пољ. шум. и 
водопривреде РС

пољопривредно / 
њива 1, 3 и 4 класе

хипотека;
право закупа 
преко 10 година

4. Остали урбанистичко технички услови

Систем  за  наводњавање  „Сивац  север  1.  фаза”  је  у  функцији  наводњавања  пољопривредног 
земљишта.  Систем  за  наводњавање  се  састоји  од  хидрограђевинских  објеката  -  црпне  станице, 
цевовода, уређаја за наводњавање. 
Црпна  станица водозахвата  лоцирана  је  на  левој  обали  ВБК “Врбас  Бездан”,  на  к.п.  11484/2  и 
11484/3 к.о. Сивац. Вода се захвата из канала. У фази 1. предвиђа се изградња објекта водозахвата 
и црпне станице за финални капацитет (6 пумпних агрегата),  док се за фазу 1.  хидромашински 
опрема  2  пумпна  агрегата  –  једна  за  зону  ниског  притиска  и  једна  за  зону  високог  притиска.  
Дистрибуција воде до уређаја за наводњавање је предвиђена системом цевовода, приближне укупне 
дужине  за  фазу  1.  од  27  000  m.  Дистрибутивни  цевовод  се  састоји  од  полиетиленских  и 
полиестерских  цеви.  Пречници  цевовода  се  крећу  од  Ø125  до  Ø900.  Дужина  цевовода  ниског 
притиска је ~7400 m, док је дужина цевовода високог притиска ~19600  m. 
Уређаји за наводњавање у фази 1. су типа Центар пивот (8 самоходних аутоматизованих уређаја са 
кружним кретањем) и Линеар на црево (3 широкозахватна линеарна уређаја за наводњавање са 
снабдевање водом из цевовода), снабдеваће се водом преко хидраната. На местима на којима се 
трасе линера укрштају са некатегорисаним – атарским путевима пројектовани су граничници, чиме је 
спречено наводњавање атарских путева. Како се у висинском погледу површине за наводњавање 
налазе на два висински различита платоа, тако је систем за наводњавање подељен у две групе. Прва 
група је на нижем платоу - зона ниског притиска (три уређаја за наводњавање, које наводњавају 
површину од ~ 120  ha)  и североисточна група  на вишем платоу -  зона  високог притиска  (осам 
уређаја за наводњавање, који наводњавају ~ 320 ha).

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Снабдевање система за 
наводњавање водом

Концепт заливног система заснива се на довођењу воде из Великог 
Бачког  канала,  преко  пумпне  станице  Сивац  –  ПС1.  Водозахват  и 
пумпна  станица  се  гради  за  финални  капацитет,  док  се 
хидромашински опрема само са 1. фазу система.

Електроенергетска инфраструктура

Секундарна нисконапонска 
мрежа

У фази 1. је предвиђено обезбеђење електро напајања преко дизел 
агрегата, није предвиђено електро напајање са јавне електро мреже.

Услови за пројектовање

Водни услови у складу са Решењем о издавању водних услова, Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-
325-573/2016-04, од 09.06.2016. године 

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
железничком пругом

у складу са Техничким условима "Инфраструктура железнице Србије 
а.д." из Београда, број 1/2016-1940 од 6.6.2016. године

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
регионалним путем

у складу са Условима за пројектовање ЈП "Путеви Србије" из Београда, 
број АХ24 од 02.06.2016. године 

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
некатегорисаним путем

у складу са условима за пројектовање и прикључење ЈП "Завод за 
изградњу" из Куле, број 02-797/2016 од 08.06.2016. године

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
електроенергетским 
инсталацијама

у складу са Условима за пројектовање “ЕПС Дистрибуција”, Огранак 
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 8А 1.1.0.-Д 07.07. - 
144825/3-2016 од 31.05.2016. године

8



Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
далеководом напонског 
нивоа 110 kV

у складу са Техничким условима ЈП "Електромрежа Србије" из 
Београда, број 0-1-2-168/2 од 26.05.2016. године

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са ТТ 
инсталацијама

у складу са продужењем важности услова за пројектовање и 
прикључење "Телеком Србија", Регија Нови Сад, Извршна јединица 
Сомбор из Сомбора, број 203777/3-2016 од 02.06.2016. године и 
Техничким условима, број 49348/2-2015 од 23.02.2015. године

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
гасним инсталацијама

у складу са Условима ЈП "Србијагас" из Новог Сада, број 02-05-1/16-
286 од 10.02.2016. године

Услови заштите природе у складу са Решењем о условима заштите природе, Покрајинског 
завода за заштиту природе из Новог Сада, број 03-1210/2 од 
07.06.2016. године

Услови заштите споменика 
културе

у складу са Условима за пројектовање, Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе Петроварадин, број 02-148/2-2016 од 
15.06.2016. године

Услови заштите одбране у складу са Обавештењем, Министарства одбране, Сектор за 
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру из Београда, број 
1696-2 од 27.05.2016. године

Процена утицаја на 
животну средину

у складу са Мишљењем Општинске управе општине Кула, Одељења за 
инспекцијске послове и заштиту животне средине из Куле, број 014-
501-70/2016 од 30.05.2016. године. Приликом израде пројектно 
техничке документације придржавати се одредби Закона о заштити од 
буке у животној средини ("Службeни глaсник РС", број 36/2009 и 
88/2010), као и пратећих уредби и правилника. Нарочито водити 
рачуна да бука коју ће производити пумпе и агрегати, ни на који 
начин не ремете нормалан живот станара околних стамбених објеката. 
Планом детаљне регулације туристичког локалитета Мали Стапар 
("Службени лист општине Кула", број 16/2011) простор Малог Стапара 
је дефинисан са породичним становањем као примарном функцијом, 
као и великим потенцијалом туристичког локалитета. 
У склопу решавања напред наведеног дозвољено је приликом 
изградње одступање од локације (стационаже) на којој се налази 
црпна станица у овим локацијским условима. Прецизан положај црпне 
станице дефинисаће се у Плану детаљне регулације система за 
наводњавање “Сивац - север” к.о. Сивац у општини Кула

6. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом

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). 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу
2. Пројекат за грађевинску дозволу.  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 одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право 
уписано у јавној књизи или је успостављено законом

4. За катастарску парцелу број 5184 к.о. Сивац (носилац права на земљишту је АД "Бачка" 
Сивац), као доказ о решеним имовинско – правним односима на земљишту приложити: Уговор 
са власником земљишта, закључен у складу са посебним прописима у коме ће бити наведено 
да је власник сагласан са постављањем система за наводњавање.

5. На водном земљишту, к.п. број 11528 к.о. Сивац, где је корисник земљишта – управљач ЈВП 
"Воде  Војводине"  Нови  Сад,  регулисати  имовинско  правне  односе  за  коришћење  водног 
земљишта
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6. За  катастарске  парцеле  кроз  које  пролази  цевовод,  као  доказ  о  решеним  имовинско  – 
правним  односима  на  земљишту  поднети:  Уговор  о  успостављању  права  службености 
закључен са власником, односно корисником земљишта.

7. На к.п. број 11484/2 и 11484/3 к.о. Сивац (корисник водног земљишта ЈВП "Воде Војводине" 
Нови Сад), налази се црпна станица “Сивац - ПС1”, приложити доказ о одговарајућем праву 
на земљишту или објекту у смислу члана 69 Закона о планирању и изградњи.

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

Локацијски  услови  важе  12  месеци  од  дана  издавања  или  до  истека  важења 
грађевинске дозволе издате у складу са условима.

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 Просторног плана општине Кула, са положајем простора обраде
2. Диспозиција система за наводњавање "Сивац север 1. фаза" 
3. Копија катастарског плана водова
4. Услови за пројектовање ЈП "Путеви Србије" из Београда, број АХ24 од 02.06.2016. године 
5. Технички услови "Инфраструктура железнице Србије а.д." из Београда, број 1/2016-1940 од 

6.6.2016. године
6. Услови  за  пројектовање “ЕПС  Дистрибуција”,  Огранак  Електродистрибуција  Сомбор из 

Сомбора, број 8А 1.1.0.-Д 07.07. - 144825/3-2016 од 31.05.2016. године
7. Технички  услови ЈП "Електромрежа Србије"  из  Београда,  број  0-1-2-168/2 од  26.05.2016. 

године 
8. Продужење важности услова за пројектовање и прикључење "Телеком Србија", Регија Нови 

Сад, Извршна јединица Сомбор из Сомбора, број 203777/3-2016 од 02.06.2016. године
9. Технички услови "Телеком Србија", Регија Нови Сад, Извршна јединица Сомбор из Сомбора, 

број 49348/2-2015 од 23.02.2015. године
10. Обавештење, Министарства  одбране,  Сектор  за  материјалне  ресурсе,  Управа  за 

инфраструктуру из Београда, број 1696-2 од 27.05.2016. године
11. Мишљењем Општинске управе општине Кула, Одељења за инспекцијске послове и заштиту 

животне средине из Куле, број 014-501-70/2016 од 30.05.2016. године
12. Услови ЈП "Србијагас" из Новог Сада, број 02-05-1/16-286 од 10.02.2016. године
13. Услови за пројектовање и прикључење ЈП "Завод за изградњу" из Куле, број 02-797/2016 од 

08.06.2016. године
14. Решење о условима заштите природе,  Покрајинског  завода  за  заштиту  природе  из  Новог 

Сада, број 03-1210/2 од 07.06.2016. године
15. Услови за пројектовање,  Покрајинског завода за заштиту  споменика културе Петровардин, 

број 02-148/2-2016 од 15.06.2016. године
16. Решење  о  издавању  водних  услова,  Покрајинског  секретаријата  за  пољопривреду, 

водопривреду и шумарство, број 104-325-573/2016-04, од 09.06.2016. године 
17. Идејно решење приложено уз захтев

Обрадила: Моника Дурковић, дипл. инг. арх.

Доставити:
1. Al Rawafed Srbija DOO, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6
2. Објављивање у електронском облику путем интернета
3. Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику 
4. Архиви

                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ:
                                                                                Владимир Павков, дипл. правник

10


	Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е

