
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-3454-LOC-1/2021
Заводни број: 05-353-38/2021 
Дана 19. марта 2021. године  
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa,
поступајући  по зaхтeву "Црвенка”  фабрика  шећера  АД  из  Црвенке,  Улица  Масарикова  број  7,
поднетог преко пуномоћника  "Tehnohidrosfera” д.о.о. Беочин из Беочина, Трг Цара Лазара број 30,
кога заступа Душан Милутиновић из Новог Сада,  Улица Ђорђа Никшића Јохана број 6, 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 и 9/2020), 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:  
 

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е 
ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ И АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

У КРУГУ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ФАБРИКЕ ШЕЋЕРА “ЦРВЕНКА” 
НА К.П. БРОЈ 4926, 3662/1, 3658, 3657, 3656/4 И 3666/2 К.О. ЦРВЕНКА  

Ови 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/ 
култура

носиоц права на 
земљишту

4926 3 ha 69 а 63 m² к.п. број 4926 градско грађевинско 
земљиште/ канал

јавна својина Аутономна 
Покрајина Војводина

3662/1 1 ha 29 а 17 m² к.п. број 3662/1, 
3658, 3657 и 
3656/4

градско грађевинско 
земљиште

приватна својина
"Црвенка” фабрика 
шећера АД

3658 4 а 74 m² к.п. број 3662/1, 
3658, 3657 и 
3656/4

градско грађевинско 
земљиште

приватна својина
"Црвенка” фабрика 
шећера АД

3657 12 ha 18 а 74 m² к.п. број 3662/1, 
3658, 3657 и 
3656/4

градско грађевинско 
земљиште

приватна својина
"Црвенка” фабрика 
шећера АД

3656/4 17 ha 87 а 37 m² к.п. број 3662/1, 
3658, 3657 и 
3656/4

градско грађевинско 
земљиште

приватна својина
"Црвенка” фабрика 
шећера АД

3666/2 6 ha 26 а 52 m² к.п. број 3666/2 градско грађевинско 
земљиште

државна својина 
Република Србија,
право коришћења 
"Црвенка” фабрика 
шећера АД,
право коришћења
Друштвено предузеће за 
производњу и услуге 
“7. јули” Црвенка
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Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa



2. Плански документ

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

просторна целина блок број 85

планирана зона Радна зона 

3. Подаци о објектима који се граде

намена објеката 1. фекална канализација

2. атмосферска канализација

тип објеката инфраструктурни објекти

категорија објеката Г

класификациони број 
објеката

222320

Дужина објеката 1. фекална канализација – 570,38 m

2. атмосферска канализација – 965,76 m

4. Правила за изградњу   

Фекалнa канализационa мрежa – Сабирни цевовод  (у дужини од 510,90 m) сакупља и одводи
фекалне отпадне воде из објеката који имају санитарни чвор до црпне станице. Од црпне станице до
градске мреже фекалне канализације, отпадна вода се препумпава кроз потисни цевовод (у дужини
од 59,48 m) и излива у постојећи ревизиони шахт градске канализације. 
Црпна станица пројектована је као подземни објекат шахтног типа. Опрему црпне станице чине две
утопне пумпе за отпадну воду снаге 1 kW. Једна пумпа је радна, друга је резервна. Укупан капацитет
црпне станице је Q=0,63 l/s. 
Пројектом је обухваћен и прикључак на градску канализациону мрежу отпадних вода. 
Атмосферска канализациона мрежа – састоји се од линијских решетака и тачкастих сливника
који непосредно сакупљају  атмосферске воде  које се сливају са кровних и коловозних површина.
Вода се одводи сабирним цевоводом (у дужини од 743,07 m) и одводи до сепаратора лаких нафтних
деривата. Након  проласка  кроз  сепаратор,  вода  се  излива  у  црпну  станицу. Црпна  станица
пројектована је као подземни објекат шахтног типа. Опрему црпне станице чине три утопне пумпе за
отпадну воду снаге 10 kW. Све три пумпе су радне. Укупан капацитет црпне станице је  Q=485 l/s.
Црпна  станица препумпава  воду у  изливни  цевовод  (дужине 222,69  m). Изливни  цевовод  је  од
армирано-бетонских цеви.  Кроз изливни цевовод  отпадна вода се гравитационо одводи и излива у
постојећи  хидромелиорациони  канал  -  реципијент.  На  месту  укључења  изливног  цевовода  у
реципијент  гради се  изливна грађевина тј.  дно и  косине хидромелиорационог канала се  облажу
армираним бетоном МБ30 у дужини 5  m  узводно и низводно каналом, од  локације изливне главе
цевовода.

Мерење потрошње електричне енергије за нове црпне станице, предвиђено је постојећим бројилом
које  мери  потрошену електричну  енергију  за цео  комплекс.  Напајање разводних ормара црпних
станица  предвиђено  је  из  најближих  постојећих  разводних  ормана  у  којима  постоји  резерва  за
напајање. Напајање црпних станица врши се подземним кабловима.

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  укрштање  и  паралелно  вођење  са  електроенергетским  инсталацијама  : у  складу  са
Условима за пројектовање "Електродистрибуције Србије" ДОО Београд, Огранак Електродистибуција
Сомбор из Сомбора, број 8А 1.1.0.-Д 07.07.-60086/1 од 02.03.2021. 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-365 од 10.03.2021. године.
Услови за    укрштање и паралелно вођење са инсталацијама водовода и фекалне канализације: у
складу са Условима ЈКП “Водовод” Црвенка, број 70/2021 од 02.03.2021. године. 
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Услови  за    прикључење  на  градску  фекалну  канализацију: у  складу  са  Условима  ЈКП  “Водовод”
Црвенка, број 70/2021 од 02.03.2021. године. 
Водни услови  : у складу са  Водним условима ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад, број  I-321/5-21 од
11.03.2021. 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 и 9/2020) 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

Идејни пројекат мора да садржи изјаву пројектанта да је идејни пројекат израђен у складу са
Водним условима ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад број I-321/5-21 од 11.03.2021. године.

Издавањем водних услова сматра се да су ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, дале сагласност за
изградњу изливне грађевине на водном земљишту.

Уз  захтев  за  издавање  решења  о  одобрењу  извођења  радова  поред  документације
предвиђене одредбом члана 145 Закона потребно је доставити: 

За катастарску парцелу 3666/2 к.о. Црвенка, кроз коју пролази потисни цевовод фекалне
канализације, као доказ о решеним имовинско – правним односима на земљишту прибавити
Уговор  о  успостављању  права  службености  закључен  са  власником,  односно  корисником
земљишта.

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 насеља Црвенка, са положајем простора обраде
2. Диспозиција  планиране  изградње  фекалне  и  атмосферске  канализационе  мреже  у  кругу

производног погона фабрике шећера “Црвенка” на к.п. број 4926, 3662/1, 3658, 3657, 3656/4
и 3666/2 к.о. Црвенка

3. Копија катастарског плана 
4. Копија катастарског плана водова
5. Услови  за  пројектовање  "Електродистрибуција  Србије"  ДОО  Београд,  Огранак

Електродистибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број  8А  1.1.0.-Д  07.07.-60086/1 од  02.03.2021.
године

6. Услови за пројектовање ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 06-02-1/К-365 од 10.03.2021. године
7. Услови ЈКП “Водовод” Црвенка, број 70/2021 од 02.03.2021. године
8. Водни услови ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад, број I-321/5-21 од 11.03.2021. године
9. 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

                                                                            За РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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ОБРАДИЛА:

Моника Дурковић, дипл. инг. арх.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БРОЈ 2
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ДИСПОЗИЦИЈА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ И АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У КРУГУ ПРОИЗВОДНО
Г ПОГОНА ФАБРИКЕ ШЕЋЕРА "ЦРВЕНКА" 

                                  НА К.П. БРОЈ 4926, 3662/1, 3658, 3657, 36
56/4 И 3666/2 К.О. ЦРВЕНКА 

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКАТ

Р.Л.

регулациона линијa

катастарска парцела

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

ЛЕГЕНДА:

постојећа фекална канализација

 3657

хидромелиорациони канал

сигнални кабл

НН кабл

црпна станица атмосферске канализације

црпна станица фекалне канализације

изливни цевовод атмосферске канализације

сабирни цевовод атмосферске канализације

потисни цевовод фекалне канализације

сабирни цевовод фекалне канализације

4926

3658

3657

3656/4

3666/2

3662/1


