
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-37170-LOC-1/2020
Заводни број: 05-353-368/2020
Дaна 29. јануара 2021. године
Кула

Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове 
oпштинске  управе Кулa,  поступајући  по зaхтeву Радоњић  Нове  из  Липара,  Светозара 
Марковића број 71, поднетог преко пуномоћника Угљанин Милана из Раковца, Манастирска 
број 158, 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, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 и 9/2020), члана 18 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине Кула", 
број 20/2019),  Овлашћења начелника Општинске управе Кула број 015-112-104/2020 од 
08. 02. 2020. године и  Просторног плана општине Кула  ("Службeни лист oпштинe Кулa", 
број 33/15 и 4/19) издaje:  
 

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА "ЕМУШИЋ ЛИПАР",

ПЕТ БУШЕНИХ БИНАРА И ОСТАЛИХ ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
НА К.П. БРОЈ 2297 К.О. ЛИПАР

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 4/19)

просторна целина земљиште изван грађевинског реона насеља у катастарској 
општини Кула

планирана зона пољопривредно земљиште са салашима и пољопривредним 
економијама

3. Подаци о катастарскoj парцели

к.п. број катастарска 
општина

површина
 h - a - m²

врста својине / 
корисник

врста земљишта / 
култура

2297 Липар 131 - 00 - 28 Јавна својина РС / 
право закупа преко 10 
година

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

пољопривредно 
земљиште / њива 3. 
класе
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2. Подаци о објекту који се гради

намена објекта систем за наводњавање бушени бунари

тип објекта канали и друге грађевине за 
култивисање земљишта

изворишта

категорија објекта Г Г

класификациони број објекта 215301 222220

површина која се наводњава 110,26h 5 бушених бунара

4. Остали урбанистичко технички услови
Рaди  унaпрeђeњa  прoизвoдњe,  пoвeћaњa  принoсa  и  стaбилизaциje  биљнe 

прoизвoдњe, грaди се зaливниг систeм "Емушић Липар". 
Изгрaдњa  ЗС "Eмушић" сe  плaнирa  нa  укупнoj  брутo  пoвршини  oбрaдивoг 

пoљoприврeднoг  зeмљиштa. Лoкaциja  зaливнoг  систeмa  oбухвaтa  пoвршинe, 
пoљoприврeднoг  зeмљиштa  кaтaстaрскe пaрцeлe  2297 к.о.  Липар која  је у  држaвнoм 
влaсништву.

Укупнa брутo пoвршинa oбухвaтa зaливнoг систeмa изнoси  131  ha,  дoк би сe пo 
тeхничкo-тeхнoлoшкoм рeшeњу зaливaлo нeтo 110,26ha, штo чини пoкривeнoст oд 84%.

Зaливни систeм "Емушић Липар" ћe сe снaбдeвaти вoдoм из сoпствeнoг вoдoзaхвaтa 
кoгa чинe 5 бушeних бунaрa (Б1, Б2, Б3, Б4 И Б5). Oчeкивaни eксплoaтaциoни кaпaцитeт 
бунaрa Б1, Б2, Б3, Б4 и Б5 je oкo 15 l/s, oднoснo укупнo 75 l/s. У бунaримa je прeдвиђeнa 
угрaдњa  oдгoвaрajућe  пoтaпajућe  пумпe сa  eлeктрoмoтoрoм,  дoк je  у  бунaрскoм  шaхту 
прeдвиђeнa  хидрo-мaшинскa,  мeрнa  и  eлeктрo-eнeргeтскa  oпрeмa  сa припaдajућoм 
aутoмaтикoм.

Oчeкивaњa су дa ћe сe пoтрeбнa кoличинa вoдe дoбити из 5  пoмeнутих бунaрa. 
Нaкoн  изрaдe  прoбнe  бушoтинe  урaдићe  сe  и  физичкo-хeмиjскa  aнaлизa  вoдe  зa 
нaвoдњaвaњe. 

Oпрeму  зa  нaвoдњaвaњe  чинe  двe  пoлустaциoнaрнe  aутoмaтскe  мaшинe  зa 
нaвoдњaвaњe  типa  бoчни  линeaр  нa  црeвo  (Л1)  и  цeнтaр  пивoт  (ЦП1).  Трaнспoрт  и 
дистрибуциja вoдe oд  бунaрa дo мaшинa зa вeштaчку кишу, je oмгућeнa путeм укoпaних 
ХДПE цeвoвoдa сa припaдajућим фaзoнским кoмaдимa и вeнтилимa.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Снабдевање система за 
наводњавање водом

Зaливни  систeм  "Емушић  Липар" ћe  сe  снaбдeвaти  вoдoм  из 
сoпствeнoг вoдoзaхвaтa кoгa чинe 5 бушeних бунaрa (Б1, Б2, 
Б3, Б4 И Б5). Oчeкивaни eксплoaтaциoни кaпaцитeт бунaрa Б1, 
Б2, Б3, Б4 и Б5 je oкo 15 l/s, oднoснo укупнo 75 l/s. 
Радове  известим  у  складу  са  Водним  условима  Покрајинског 
секретаријата  за  пољопривреду,  водопривреду  и  шумарство 
број 104-325-78/2021-04 од 25. 01. 2021. године

Електроенергетска инфраструктура

снабдевање електричном 
енергијом

У  складу  са  Условима  за  пројектовање  и  прикључење  "ЕПС 
Дистрибуција",  Огранак  Електродистрибуција  Сомбор  из 
Сомбора, број 8A.1.1.0.-D.07.07.-380836/_-20 од 28. 12. 2020. 
године. За извођење радова у складу са исходованим условима 
инвеститор  је  у  обавези  да  поднесе  захтев  за  издавање 
локацијских услова за изградњу трафо станице и постављање 
прикључка,  обзиром  да  траса  дата  у  условима 
Електродистрибуције затева обраћање ЈП "Путеви Србије" као и 
другим имаоцима јавних овлашћења. 
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Услови за пројектовање

Водни услови у складу  са  Водним условима Покрајинског  секретаријата  за 
пољопривреду,  водопривреду  и  шумарство  број  104-325-
78/2021-04 од 25. 01. 2021. године 

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
некатегорисаним путем

у  складу  са  условима  за  пројектовање  и  прикључење ЈКП 
"Комуналац" из Куле, број 35/2021 од 06. 01. 2021. године  

Услови заштите 
споменика културе

у складу са Условима за пројектовање, Покрајинског завода за 
заштиту  споменика културе из  Петроварадина, број 02-387/2-
2020 од 14. 01. 2021. године

Услови заштите одбране у складу са  Обавештењем, Министарства одбране,  Сектор за 
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру из  Београда, 
број 21161-2 од 23. 12. 2020. 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 018-501-116/2020 од  22. 
12. 2020. године, инвеститор је у обавези да се обрати  (овом 
одељењу) са  захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене 
утицаја наведеног пројекта на животну средину

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, 145/14, 83/18, 
31/19,  37/19  и  9/2020) и  члан  16  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене 
процедуре електронским путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019). 

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  утврђена  потреба 
процене утицаја на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова 
област.  У  извештају  техничке  контроле  пројектне  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 104-325-78/2021-04 од 25. 01. 2021. године;

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.  Уколико  право 
закупа  земљишта  у  јавној  својини, односно  закупопримац,  није  уписан  у  јавној 
књизи, доставља се уговор о закупу.

НАПОМЕНА:  Ови  Локацијски  услови  се  не  односе  на  постављање  новог  20kV 
кабловског вода од ГРС-а  до планиране СТС "Заливни систем", како је то приказано у 
Условима  за  пројектовање  и  прикључење  "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак 
Електродистрибуција Сомбор  из  Сомбора, број 8A.1.1.0.-D.07.07.-380836/_-20 од  28. 12. 
2020. године.

За постављање новог 20kV кабловског вода од новоуграђеног ГРС-а  до планиране 
СТС  "Заливни  систем"  "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак  Електродистрибуција  Сомбор  из 
Сомбора,  мора  поднети нови  захтев  за  издавање  локацијских  услова  као  и  решење о 
одобрењу извођења радова и то на своје име.

На  основу  ових  локацијских  услова  инвеститор  може  да:  исходује  грађевинску 
дозволу за заливни систем са пратећим објектима и инфраструктуром, трафо станицу и 
електроенергетски  развод  од  трафо  станице  на  сопственој  катастарској  парцели;  или 
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исходује грађевинску дозволу за заливни систем и пратеће објекте, док за трафо станицу и 
електро развод на сопственој грађевинској парцели, исходује решење за извођење радова. 

Напомињемо да пре подношења захтева за употребну дозволу за изградњу објеката 
заливног  система,  инвеститор  је  у  обавези  да  исходује  употребну  дозволу  за  СТС  и 
унутрашњи  развод,  а  "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак  Електродистрибуција  Сомбор  из 
Сомбора мора да исходује употребну дозволу за ГРС и 20kV кабал.

Локацијски  услови  важе  две  године  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. Графички прилог број 1 - Извод из Просторног плана општине Кула, са положајем 
простора обраде;

2. Графички  прилог  број  2  -  Ситуација  терена  са  уцртаном  изградњом  заливног 
система "Емушић" Липар на к.п. број 2297 к.о. Липар;

3. Обавештење, Министарства  одбране,  Сектор  за  материјалне  ресурсе,  Управа  за 
инфраструктуру из Београда, број 21161-2 од 23. 12. 2020. године;

4. Мишљење  Општинске  управе  општине  Кула,  Одељења  за  инвестиције,  заштиту 
животне средине и енергетски менаџмент из Куле, број 018-501-116/2020 од 22. 12. 
2020. године;

5. Услови  за  пројектовање  и  прикључење  "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак 
Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број  8A.1.1.0.-D.07.07.-380836/_-20  од 
28. 12. 2020. године; 

6. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" из Куле,  број 35/2021 од 
06. 01. 2021. године;

7. Водни  услови,  Покрајинског  секретаријата  за  пољопривреду,  водопривреду  и 
шумарство број 104-325-78/2021-04 од 25. 01. 2021. године;

8. Услови  за  пројектовање,  Покрајинског  завода  за  заштиту  споменика  културе  из 
Петроварадина, број 02-387/2-2020 од 14. 01. 2021. године;

9. Копија катастарског плана водова;
10.Копија катастарског плана;
11.Идејно решење приложено уз захтев:
12.Уговор  о  закупу  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  број  320-11-

119/187-2019-14 од 19. 02. 2019. године;
13.Уговор о јемству, број 320-11-119/187-2019-14;
14.Решење,  Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

о  одобрењу  вршења  инвестиционих  радова  на  пољопривредном  земљишту,  број 
320-11-02120/2019-14 од 13. 03. 2019. године;

15.Решење,  Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
за извођење примењених геолошких истраживања подземних вода на изворишту ПГ 
"Ново Радоњић" у Липару, број 143-310-91/2020-03 од 22. 06. 2020. године.

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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