
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-8377-LOCH-2/2021
Заводни број: 05-353-113/2021
Дана 29. јуна 2021. године   
Кула 

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa, 
поступајући  по усаглашеном  зaхтeву Општине Кула  из  Куле,  Улица Лењинова број  11,  поднетог 
преко  пуномоћника  Радославке  Сувајџић  Пилиповић, радника  Одељења за  инвестиције,  заштиту 
животне средине и енергетски менаџмент у Општинској управи Кула, на основу члaна 53а став 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,  145/14,   83/2018,  31/2019,  37/2019,  9/2020  и  52/21), члана  3  Уредбе  о  локацијским 
условима ("Службeни глaсник РС", број 115/2020), члана 18 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист 
општине  Кула",  број  20/2019),  Овлашћења  начелника  Општинске  управе  Кула  број  015-112-
104/2020-4 од 08.02.2020. године и Плана генералне регулације насељеног места Кула ("Службени 
лист општине Кула", број 16/11 и 17/13), издaje:   

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е 
ЗА ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ И ДОГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ЦРПНОМ 

СТАНИЦОМ У  ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ У КУЛИ НА К.П. БРОЈ 9108/1, 9108/3, 9107/2, 9107/5, 
9107/23, 9107/26, 9699 И 9828 К.О. КУЛА  

Ови локацијски услови садржe податке о могућностима и ограничењима градње и све услове 
за израду техничке документације. 
  

1. Подаци о катастарским парцелама 

к.п. број
к.о. Кула

површина грађевинску 
парцелу чини

врста земљишта носиоц права на 
земљишту

9108/1 3 ha 20 а 30 m² к.п. број 9108/1 градско грађевинско 
земљиште

јавна својина 
Општина Кула

9108/3 37 а 08 m² к.п. број 9108/3 градско грађевинско 
земљиште

јавна својина 
Општина Кула

9107/2 1 ha 46 а 63 m² к.п. број 9107/2 градско грађевинско 
земљиште

јавна својина 
Општина Кула

9107/5 1 ha 77 а 82 m² к.п. број 9107/5 градско грађевинско 
земљиште

јавна својина 
Општина Кула

9107/23 1 ha 58 а 68 m² к.п. број 9107/23 градско грађевинско 
земљиште

јавна својина 
Општина Кула

9107/26 2 ha 10 а 58 m² к.п. број 9107/26 градско грађевинско 
земљиште

јавна својина 
Општина Кула

9699 1 ha 61 а 18 m² к.п. број 9699 градско грађевинско 
земљиште

јавна својина 
Аутономна Покрајина 
Војводина

9828 3 ha 90 а 60 m² к.п. број 9828 градско грађевинско 
земљиште

јавна својина 
Општина Кула
јавна својина 
Република Србија
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Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa



2. Плански документ

издаје се на основу Плана  генералне регулације насељеног места Кула ("Службени 
лист општине Кула", број 16/11 и 17/13)

просторна целина, односно зона блок број 66, радна зона

3. Подаци о објекту који се гради

намена објекта атмосферска и фекална канализација са црпном станицом

тип објекта инфраструктурни објекат

категорија објекта Г

класификациони број објекта 222320

Дужина објекта атмосферска канализација – 3 999,0 m

фекална канализација – 2 178,73 m
  

4. Правила за изградњу   

Одвођење атмосферских вода се предвиђа у канал I-64, на стационажи km 4+600.
Укупна дужина каналске мреже је 3 999 m, од тога 3 784 m земљани канали, 77 m бетонски 

канал  и  зацевљења  145  m. Због  већих  дубина  и  недовољног  простора  за  формирање  косина 
земљаног канала, ради се бетонски канал са вертикалним зидовима. Бетонски канал се ради од АБ 
бетона. Пропусти се раде од  AБ цеви. 

На  месту  улива  сабирног  канала  у  реципијент,  канал  I-64,  ради  се  изливна  грађевина. 
Изливна грађевина се ради од АБ бетона. Атмосферски канал се испред уливне грађевине зацевљује, 
у зони инспекцијске стазе.

Одвођење  употребљених,  отпадних вода  из  индустријске  зоне  ће  се  вршити  изградњом 
фекалне гравитационе канализације и фекалне црпне станице. 

Новопројектована канализација, заједно са већ изведеним делом (дужине 488, 73 m), ће се 
прикључити на постојећи колектор Кула – Врбас, преко постојећег ревизионог шахта на колектору.  
Прикључење је изведено подбушивањем државног пута дужине 42 m на стационажи km 68+779,00.

Ново пројектована канализација се састоји од 10 деоница. Деоница 7 је потисни вод, дужине 
64 m. Остале деонице су од ПВЦ канализационих цеви, укупне дужине 2 114,73 m.

Ревизиони шахтови се раде на одређеним размацима и рачвањима гравитационог вода, а 
ради лакшег одржавања мреже. Ревизиони шахтови омогућују хоризонтални лом трасе, денивелацију 
колектора, ревизију канализационе мреже у експлоатацији и прикључење корисника. Пројектом су 
предвиђени ревизиони шахтови од армирано бетонских прстенова Ф 1000 mm.

Црпна станица  је у грађевинском смислу подземна АБ монолитна грађевина,  правоугаоног 
облика  у  којој  се  смештају  муљне  пумпе  са  пратећом  опремом  и  потребним  инсталацијама. 
Опремљена је са 1 радном и 1 резервном пумпом. Црпна станица служи за препумпавање отпадне 
воде са једног, нижег нивоа на други виши ниво. 

При укрштању и паралелном вођењу  атмосферске и фекалне  канализације 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), 
обзиром на неажурност катастра подземних инсталација.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења
 
Услови  за  прикључење  на  градску  фекалну  канализацију  –   колектор  Кула-Врбас  :   у  складу  са 
Условима  за  пројектовање  и  прикључење  ЈКП  “Комуналац”  Кула,  број  1395/2021  од  1.06.2021. 
године
Услови за прикључење на   атмосферску   канализацију –   мелиорациони канал   I  -64  :   у складу са Водним 
условима ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад, број II-717/5-21 од 23.06.2021. године
Водни услови  :   у складу са  Водним условима  ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад, број  II-717/5-21 од 
23.06.2021. године 
Услови  за  прикључење  црпне  станице  на  електроенергетску  мрежу: у  складу  са  Условима  за 
пројектовање  и  прикључење  "Електродистрибуција  Србије  д.о.о.  Београд",  Огранак 
Електродистибуција Сомбор из Сомбора, број 8А 1.1.0.-Д 07.07.-44348/_-21 од 27.05.2021. године
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Услови  за  укрштање  и  паралелно  вођење  са  електроенергетским  инсталацијама: у  складу  са 
Условима за  пројектовање "Електродистрибуција  Србије",  Огранак  Електродистибуција Сомбор из 
Сомбора, број 8А 1.1.0.-Д 07.08.-44352-21 од 25.05.2021. године
Услови  за  укрштање  и  паралелно  вођење  са  инсталацијама  гасовода: у  складу  са  Условима  за 
пројектовање ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 06-02-1/К-1350 од 22.06.2021. године
Услови  за  укрштање  и  паралелно  вођење  са  инсталацијама  водовода  и  коловозом  насељск  их   
саобраћајниц  а  :  у складу са Условима  за пројектовање и прикључење  ЈКП “Комуналац” Кула, број 
1395/2021 од 1.06.2021. године
Услови  за  укрштање  и  паралелно  вођење  са  државним  путевима:  у  складу  са  Условима  за 
пројектовање ЈП "Путеви Србије" из Београда, број АХ1109, од 22.06.2021. године 
Услови  за  укрштање  и  паралелно  вођење  са    ТТ  инсталацијама  :  у  складу  са  Условима  “Телеком 
Србија” АД Београд, број А335-213015/2-2021 од 01.06.2021. 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, 145/14,  83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21) и члана 28 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службeни глaсник 
РС", број 68/2019).

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

У извештају техничке контроле пројектне документације обавезно је посебно навести да је идејни 
пројекат израђен у складу са Водним условима, ЈВП “Воде Војводине” из Новог Сада, број II-717/5-21 
од 23.06.2021. године.

Изградња  атмосферске  канализације  се  неће  изводити  према  пројектној 
документацији  на  основу  које  је  издато  Решење о  грађевинској  дозволи  број:  05-351-
29/2013 од 08.04.2013. године. 

Фекална канализација се неће изводити према пројектној документацији на основу 
које је издато Решење о грађевинској дозволи број: 05-351-29/2013 од 08.04.2013. године, 
као ни по Решењу којим се одобрава извођење радова на објекту, број 05-351-214/2015 од 
12.01.2016. године.

Локацијски услови важе две године 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 генералне регулације насељеног места Кула, са положајем простора обраде
2. Диспозиција планиране изградње атмосферске и доградње фекалне канализације са црпном 

станицом у индустријској зони у Кули на к.п. број 9108/1, 9108/3, 9107/2, 9107/5, 9107/23, 
9107/26, 9699 и 9828 к.о. Кула 

3. Копија катастарског плана 
4. Копија катастарског плана водова
5. Услови за пројектовање и прикључење "Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд", Огранак 

Електродистибуција Сомбор из Сомбора, број 8А 1.1.0.-Д 07.07.-44348/_-21 од  27.05.2021. 
године

6. Услови за пројектовање "Електродистрибуција Србије", Огранак Електродистибуција Сомбор 
из Сомбора, број 8А 1.1.0.-Д 07.08.-44352-21 од 25.05.2021. године

7. Услови “Телеком Србија” АД Београд, број А335-213015/2-2021 од 01.06.2021. године
8. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП “Комуналац” Кула, број 1395/2021 од 1.06.2021. 

године
9. Услови за пројектовање ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 06-02-1/К-1350 од 22.06.2021. године
10. Услови за пројектовање ЈП "Путеви Србије" из Београда, број АХ1109, од 22.06.2021. године 
11. Водни услови ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад, број II-717/5-21 од 23.06.2021. године
12. Идејно решење приложено уз захтев
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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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