
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-13865-LOCА-3/2021
Заводни број: 05-353-149/2021  
Дана 21. јун 2021. године  
Кула 

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa, 
поступајући  по 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 насеља Црвенка ("Службени лист општине Кула", 
број 32/07 и 17/13), издaje:  
 

И З М Е Њ Е Н Е   Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е 
ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА У НАСЕЉУ ЦРВЕНКА НА К.П. БРОЈ 4995 И 4996 К.О. ЦРВЕНКА  

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. Црвенка

површина грађевинску 
парцелу чини

врста земљишта носиоц права на 
земљишту

4995 (Улица 
Наде Димић)

59 а 69 m² к.п. број 4995 градско грађевинско 
земљиште

јавна својина 
Општина Кула

4996 (Улица 
Жарка 
Зрењанина)

2 ha 42 а 41 m² к.п. број 4996 градско грађевинско 
земљиште

јавна својина 
Општина Кула

2. Плански документ

издаје се на основу Плана генералне регулације  насеља Црвенка ("Службени лист 
општине Кула", број 32/07 и 17/13)

просторна целина, односно зона Улични коридор – Улица Жарка Зрењанина

3. Подаци о објекту који се гради  

намена објекта фекална канализација и црпна станица

тип објекта инфраструктурни објекат

категорија објекта Г

класификациони број објекта 222311

Дужина објекта фекална канализација – 507,7 m 
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Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa



4. Правила за изградњу   

Одвођење употребљених вода ће се вршити изградњом фекалне гравитационе канализације 
и  фекалне  црпне  станице  у  делу  улице  Жарка  Зрењанина,  на  деоници  између  улице  Вељка 
Влаховића и улице Наде Димић на катастарским парцелама број 4995 и 4996 к.о. Црвенка.

Предметна  фекална  канализација  се  састоји  од  PVC  канализационих  цеви,  PE  цеви  за 
потисне водове, ревизионих канализационих шахтова и црпне станице.

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 се предвиђа на углу улице Жарка Зрењанина и улице Вељка Влаховића, у 
зеленом појасу. У грађевинском смислу је подземна АБ монолитна грађевина, квадратног облика у 
којој се смештају муљне пумпе са пратећом опремом и потребним инсталацијама. Димензионисана је 
на меродавни капацитет од 8,0 l/s и 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  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: у  складу  са  Условима  ЈКП  “Водовод” 
Црвенка, број 163/2021 од 25.05.2021. 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.-38768/_-21 од 21.05.2021. године.
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 07.07.-38758/1 од 26.05.2021. 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-1186 од 03.06.2021. године.
Услови за укрштање и паралелно вођење са инсталацијама водовода и фекалне канализације: у 
складу са Условима ЈКП “Водовод” Црвенка, број 163/2021 од 25.05.2021. године. 
Услови за укрштање и паралелно вођење са    атмосферском канализацијом и коловозом насељске   
саобраћајнице: у складу са Условима  за пројектовање и прикључење  ЈКП “Комуналац”  Кула, број 
1398/2021 од 31.05.2021. године. 
Услови  за  укрштање  и  паралелно  вођење  са     ТТ  инсталацијама  :  у  складу  са  Условима “Телеком 
Србија” АД Београд, број А335-208820/2-2021 од 28.05.2021. године. 

6. Могућност издавања грађевинске дозволе односно решења о одобрењу извођења радова 
у складу са захтевом

Измењени локацијски услови садрже све елементе из локацијских услова ROP-KUL-13865-
LOC-1/2021, заводни број 05-353-123/2021 од 8. јуна 2021. године.  Измене се односе  на  дужину 
пројектоване канализације, уместо 278,7  m  планирана дужина фекалне канализације је 507,7  m. 
Деонице које нису биле предмет локацијских услова, у обухвату су измењених локацијских услова, 
обзиром да чине једну целину.

Ови измењени 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

Локацијски услови важе две године од дана издавања. 
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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 Црвенка, са положајем простора обраде
2. Диспозиција планиране изградње фекалне канализације и црпне станице у делу улице Жарка 

Зрењанина у насељу Црвенка на к.п. број 4995 и 4996 к.о. Црвенка
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.-38768/_-21 од  21.05.2021. 
године

6. Услови за пројектовање "Електродистрибуција Србије", Огранак Електродистибуција Сомбор 
из Сомбора, број 8А 1.1.0.-Д 07.07.-38758/1 од 26.05.2021. године

7. Услови “Телеком Србија” АД Београд, број А335-208820/2-2021 од 28.05.2021. године
8. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП “Комуналац” Кула, број 1398/2021 од 31.05.2021. 

године
9. Услови за пројектовање ЈП "Србијагас" Нови Сад, број  06-02-1/К-1186 од 03.06.2021. године
10. Услови ЈКП “Водовод” Црвенка, број  163/2021 од 25.05.2021. године
11. Обавештење ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад, број II-632/4-21 од 01.06.2021. године
12. Обавештење СББ-а број ROP-KUL-13865-LOC-1-HPAP-6/2021 од 31.05.2021. године
13. 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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