
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-5954-LOC-1/2018
Заводни број: 05-353-41/2018
Дана 27. априла 2018. године 
Кула   

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa, 
поступајући по зaхтeву  Остојић Вање из Сивца, Улица Његошева 37, поднетог преко пуномоћника 
Бореновић Митра из Куле, Улица 1. маја број 16, 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,  114/2015 и 117/2017), 
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), овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-303/2017 од 10.07.2017. године 
и Просторног плана општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", број 33/15) издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА СА БУНАРИМА, СТУБНЕ ТРАФОСТАНИЦЕ И МАГАЦИНА 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА К.П. БРОЈ 7043 К.О. ЦРВЕНКА

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на 
к.п. број 7043 к.о. Црвенка 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

Терети на парцели 

7043 Црвенка 81 ha 15 а 
05 m²

к.п. број 
7043

пољопривредно 
земљиште 

Остојић Вања Нема терета

2. Плански документ

издаје се на основу Просторног плана општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", број 
33/15) 

просторна  целина,  односно 
зона

обрадиво пољопривредно земљиште

3. Подаци о објектима који се граде

намена објеката 1. заливни систем са бунарима 

2. магацин резервних делова

3. стубна трафостаница

тип објеката 1. заливни систем са бунарима – инфраструктурни објекат

2. магацин резервних делова – слободностојећи објекат

3. стубна трафостаница - инфраструктурни објекат

категорија објеката 1. заливни систем са бунарима - Г 

2. магацин резервних делова - А

3. стубна трафостаница - Г
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класификациони број 
објеката

1. заливни систем са бунарима - 215301 

2. магацин резервних делова - 127141

3. стубна трафостаница - 222420

бруто површина објеката 1. заливни систем – површина заливања центар пивотом: 52 ha 50 a 0 
m²; површина заливања тифонима: 27 ha 37 a 0 m²; укупна површина 
која се залива: 79 ha 87 a  0  m²

2. магацин резервних делова – 56 m²

висина 2. магацин резервних делова – 4,73 m

спратност 2. магацин резервних делова - П+0

да ли је објекат главни или 
други на парцели

1. заливни систем са бунарима – главни објекат 

2. магацин резервних делова – други објекат

3. стубна трафостаница – други објекат

подаци о постојећим 
објектима на парцели

На предметној парцели нема изграђених објеката

Етапност градње Једна фаза 

4. Остали урбанистичко технички услови

Систем за наводњавање  на к.п.  7043 к.о.  Црвенка је  у  функцији наводњавања пољопривредног 
земљишта.  Систем  за  наводњавање  се  састоји  од: водозахвата  -  бунара, цевовода, уређаја  за 
наводњавање, помоћног објекта – магацина резервних делова и стубне трафостанице. 

– Водозахват  са пет бунара на предметној парцели капацитета 10  l/s.  Усвојени хидромодул 
наводњавања је 0,6  l/s/ha.  Потребан капацитет водозахвата за целу површину система за 
наводњавање је 48 l/s.

– Дистрибуција воде до уређаја за наводњавање је предвиђена системом цевовода, приближне 
укупне  дужине  од  3690  m.  Дистрибутивни  цевовод  се  састоји  од  полиетиленских  цеви 
називног притиска 6 бара. Пречници цевовода су Ø225, Ø160 и Ø110.  Вода којом се врши 
наводњавање не сме падати на атарске путеве.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење
  

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Снабдевање система за 
наводњавање водом

Заливни систем ће се снабдевати водом из пет бушених бунара 
капацитета по 10 l/s. 

Атмосферска канализација у складу са Водним условима, Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-325-308/2018-04, 
од 26.04.2018. године

Електроенергетска инфраструктура

ТС Изградњу  стубне  трафостанице  извести  у  складу  са  Условима  за 
пројектовање  и  прикључење "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак 
Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-
97761/_-18 од 12.04.2018. године

Услови  за  прикључење на 
електроенергетску мрежу

Прикључак  на  електроенергетску  мрежу  ће  се  извести  у  складу са 
Условима  за  пројектовање  и  прикључење "ЕПС  Дистрибуција", 
Огранак  Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број  8A.1.1.0.-
Д.07.07.-97761/_-18 од  12.04.2018.  године,  на  име 
Електродистрибуције. 

Саобраћајна инфраструктура

Колски и пешачки приступ 
парцели

Прикључење на некатегорисани пут извести у складу са Условима за 
пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула број 1191/2018 од 
17.04.2018. године.
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Услови за пројектовање

Водни услови у складу са Водним условима, Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-325-308/2018-04, 
од 26.04.2018. 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 018-501-40/2018 од 18.04.2018. 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 Правилника о поступку спровођења 
обједињене  процедуре  електронским  путем  ("Службeни  глaсник  РС",  број  113/2015,  96/2016  и 
120/2017). 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу
2. Пројекат за грађевинску дозволу. 

Саставни део пројекта за грађевинску дозволу су и  пројекти бунара,  пројекти прикључака, 
као  и  унутрашњи  разводи  свих  инсталација  предвиђених  овим  локацијским  условима  у 
складу са Законом и правилницима.

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

           Вршилац техничке контроле пројектне документације је у обавези да да посебну изјаву да је 
пројекат за грађевинску дозволу израђен у складу са водним условима. 

7. Издавање решења о одобрењу за извођење радова – члан 145. Закона о планирању и 
изградњи 

За  изградњу  новог  20  kV  кабловског прикључног  вода,  издаје  се  Решење  о  одобрењу  за 
извођење радова – члан 145. Закона о планирању и изградњи, на име Електродистрибуције. 

Ови локацијски услови су истовремено основ за издавање Решења о одобрењу за извођење 
радова,  обзиром да садрже услове за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција",  Огранак 
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора.

Наведено решење се мора исходовати пре подношења захтева за издавање употребне дозволе. 

Уз  захтев  за  издавање  решења  о  одобрењу  извођења  радова  поред  документације 
предвиђене одредбом члана 28 Правилника потребно је доставити: 

- Решење о праву службености пролаза или сагласност власника односно корисника парцела, 
на име Електродистрибуције, за к.п.  број  7044, 7057  к.о. Црвенка и 2930/1 и 2070 к.о.  Липар за 
постављање 20 kV кабловског прикључног вода и изградњу челично решеткастог стуба (ЧРС). ЧРС се 
мора поставити на к.п. број 2070 к.о. Липар.

За катастарску парцелу која је јавна својина општине Кула  (к.п. број 7044 к.о. Црвенка и 
2930/1 к.о. Липар), решење о праву службености пролаза, на име Електродистрибуције издаје ово 
Одељење, одсек за имовинско – правне послове.

Сагласност власника к.п. 7043 к.о. Црвенка – Остојић Вање, за пролазак прикључног 20 kV 
кабловског вода регулисаће се Уговором потписаног између Остојић Вање и ОДС „ЕПС Дистрибуцијa" 
доо Београд, Огранак ЕД Сомбор из Сомбора.

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 Просторног плана општине Кула, са положајем простора обраде
2. Диспозиција  планиране  изградње заливног  система  са  бунарима,  стубне  трафостанице  и 

магацина резервних делова на к.п. број 7043 к.о. Црвенка
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3. Копија катастарског плана водова
4. Услови за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција",  Огранак Електродистрибуција 

Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-97761/_-18 од 12.04.2018. године
5. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула број 1191/2018 од 17.04.2018. 

године
6. Мишљење  Општинске  управе  општине  Кула,  Одељења  за  инвестиције,  заштиту  животне 

средине и енергетски менаџмент из Куле, број 018-501-40/2018 од 18.04.2018. године
7. Водни услови, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 

104-325-308/2018-04, од 26.04.2018. године 
8. 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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