
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-18763-LOC-1/2017
Заводни број: 05-353-96/2017
Дана 21.07.2017.
Кула

Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове 
oпштинске управе Кулa, поступајући по зaхтeву ЈКП "Радник" Сивац (МБ 08005052), Маршала 
Тита 186, поднетог преко пуномоћника Биро Нептун Инжењеринг д.о.о. из Новог Сада, Улица 
Максима  Горког  број  39  (МБ  20171073),  кога  заступа  Предраг  Ивковић  (ЈМБГ 
1811959710351), 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 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) и  Плана генералне регулације насеља Руски Крстур  ("Сл. лист општине Кула", бр. 
30/2015) издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ БУНАРА

Б1/93 ("БОШКОВИЋА" БУНАР) И Б6/84 ("ПУРИЋА" БУНАР) СА ПРАТЕЋОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ НА К.П. БРОЈ 9000 К.О. СИВАЦ

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

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. број катастарска 
општина

површина грађевинску 
парцелу чини

врста земљишта носиоц  права 
на земљишту

9000 Сивац 19ha 35а 
11m2

к.п. број 9000 земљиште у 
грађевинском 
подручју

Општина Кула, 
јавна својина

2. Плански документ

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

просторна целина блок број 1

планирана зона насељски водозахват

3. Подаци о објектима који се граде 

намена објеката 1. постројење за пречишћавање воде

2. таложник 
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тип објекта инфраструктурни објекат

категорија објеката 1. постројење за пречишћавање воде - Г

2. таложник - Г

класификациони број 
објеката

1. постројење за пречишћавање воде - 222220

2. таложник - 222330

бруто површина објеката 210,85m2

висина 3,3 m 

спратност П+0 

подаци о постојећим 
објектима на парцели

Постојећи објекти се задржавају. 
Обавеза је инвеститора да покрене поступак легализације 
бунара.

Етапност градње Једна фаза

4. Правила за изградњу 

Положај објекта у односу 
на регулацију 

Удаљеност  постројења  за  пречишћавање  воде  бунара  Б1/93 
("Бошковића" бунар) од регулационе линије је око 140m. Објекат 
се поставља непосредо уз к.п. број 8997 к.о. Сивац у близини 
бунара.
Удаљеност  постројења  за  пречишћавање  воде  бунара  Б6/84 
("Пурића" бунар)  од регулационе линије је око 1,4m. 

Ограђивање грађевинске 
парцеле

Како  се  предметна  парцела  налази  у  зони  санитарне  заштите 
изворишта  подземне  воде  ограђивање  грађевинске  парцеле  се 
врши  у  складу  са  Правилником  о  начину  одређивања  и 
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 
("Службeни  глaсник  РС",  број  92/2008).  Ограђује  се  ради 
спречавања неконтролисаног приступа људи и животиња оградом 
која не може бити ближа од 3 m од водозахватног објекта који 
окружује,  уколико  не  борави  стално  запослена  особа  или 
заштитном  оградом  која  не  може  бити  ближа  од  10  m  од 
водозахватног објекта који окружује, у којој због надзирања и 
одржавања борави стално запослена особа.

Паркирање возила Паркирање  возила  власник објекта  треба  да обезбеди на 
сопственој грађевинској парцели. 

5. Услoви зa пројектовање и прикључење

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Водовод Прикључак  објекта на мрежу јавне водоводне мреже извести у 
складу  са  Условима  ЈКП  "Радник" Сивац,  број  801/2017  од 
06.07.2017. године

Атмосферска 
канализација

Одводњавање атмосферских вода са платоа и кровних површина 
извести у складу са Водним условима ЈВП "Воде Војводине" Нови 
Сад  из  Новог  Сада,  број  I-842/5-17  од  08.06.2017.  године и 
Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, 
број 1983/2017 од 12.07.2017. године 
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Технолошке отпадне воде Пречишћене  отпадне  воде  из  постројења  за  пречишћавање 
сирове  воде  испуштати  у  реципијент  -  мелиорациони  канал  у 
складу са  Водним условима ЈВП  "Воде Војводине" Нови Сад из 
Новог Сада, број I-842/5-17 од 08.06.2017. године и Условима за 
пројектовање  и  прикључење  ЈКП  "Комуналац"  Кула,  број 
1983/2017 од 12.07.2017. године 

Електроенергетска инфраструктура

Секундарна 
нисконапонска мрежа

Прикључак  извести  у  складу  са  Условима  за  пројектовање  и 
прикључење  "ЕПС Дистрибуција",  Огранак Електродистрибуција 
Сомбор  из  Сомбора,  број  8A.1.1.0.-Д.07.07.-171418/_-17 од 
07.07.2017. године. 

Саобраћајна инфраструктура

Колски и пешачки 
приступ парцели

Прикључак обезбедити из Улице Ловћенска.

Услови за пројектовање

Услови у погледу мера 
заштите од пожара

у складу са Условима у погледу мера заштите од пожара МУП-а, 
Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације 
у Сомбору 09/29 број 217-8938/17-1 од  05.07.2017. године.

Услови заштите одбране 
земље

у  складу  са  Обавештењем, Министарства  одбране,  Сектор  за 
материјалне  ресурсе,  Управа  за  инфраструктуру из  Београда, 
број 2433-2 од 05.07.2017. године

Процена утицаја на 
животну средину

у  складу  са  Мишљењем  Општинске  управе  општине  Кула, 
Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски 
менаџмент из Куле, број 018-501-96/2017 од 05.07.2017. године

Санитарни услови у складу са санитарним условима Покрајинског секретаријата за 
здравство,  Сектора  за  санитарни  надзор  и  јавно  здравље, 
Одељења  у  Сомбору,  број  138-53-00595-1/2017-07  од 
12.07.2017. године

Водни услови У складу са Водним условима  ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад из 
Новог Сада, број I-842/5-17 од 08.06.2017. године.

Заштита изворишта У  зони  санитарне  заштите  изворишта  се  могу  налазити  само 
објекти који су у функцији водозахвата и у њу може да улази 
само стално запослена особа. За улазак другог лица у ову зону 
мора  се  тражити  одобрење  од  управљача  система  за 
водоснабдевање о чему се води посебна евиденција. 
Обавеза  је  утврђивања  зона  санитарне  заштите  изворишта  и 
исходовања решења о одређивању зона санитарне заштите.

Заштита главних 
цевовода

Појас  заштите се  успоставља  око  главних  цевовода  унутар 
простора водозахвата и то по 2,5 m са сваке стране гледано у 
односу на осовину цевовода. Унутар овако формираних појасева 
заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја 
и вршење радњи које на било који начин могу загадити воду или 
угрозити стабилност цевовода.

Заштита обале 
мелиорационог канала

У складу са Водним условима ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад из 
Новог Сада, број I-842/5-17 од 08.06.2017. године.

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 
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Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  ("Службeни 
глaсник 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. 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.  Пројекту за 
грађевинску дозволу, прилаже се елаборат заштите од пожара, у складу са прописима 
којима се уређује заштита од пожара.

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

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 Плана генералне регулације насеља Сивац, са положајем простора обраде,
2. Ситуациони приказ изградње постројења за пречишћавање воде бунара Б1/93 и Б6/84 

на к.п. број 9000 к.о. Сивац,
3. Копија катастарског плана, 
4. Услови ЈКП "Радник" Сивац, број 801/2017 од 06.07.2017. године,
5. Условима у погледу мера заштите од пожара МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, 

Одељења за ванредне ситуације у Сомбору 09/29 број 217-8938/17-1 од  05.07.2017. 
године,

6. Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 1983/2017 од 
12.07.2017. године,

7. Услови  за  пројектовање  и  прикључење  "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак 
Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број  8A.1.1.0.-Д.07.07.-171418/_-17  од 
07.07.2017. године, 

8. Санитарни  услови  Покрајинског  секретаријата  за  здравство,  Сектора  за  санитарни 
надзор  и  јавно  здравље,  Одељења  у  Сомбору,  број  138-53-00595-1/2017-07  од 
12.07.2017. године,

9. Мишљењe  Општинске  управе  општине  Кула,  Одељења  за  инвестиције,  заштиту 
животне  средине  и  енергетски  менаџмент  из  Куле,  број  018-501-96/2017  од 
05.07.2017. године,

10.Обавештење,  Министарства  одбране,  Сектор  за  материјалне  ресурсе,  Управа  за 
инфраструктуру из Београда, број 2433-2 од 05.07.2017. године,

11.Водни  услови  ЈВП  "Воде  Војводине"  Нови  Сад  из  Новог  Сада,  број  I-842/5-17  од 
08.06.2017. године,

12.Идејно решење приложено уз захтев.

Обрадила:Славка Срдић, 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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