
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-16722-LOCА-4/2017
Заводни број: 05-353-11/2017
Дана 13. фебруара 2017. године
Кула

Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове  oпштинске 
управе Кулa, поступајући по зaхтeву Al Rawafed Srbija DOO, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
6, поднетог преко пуномоћника Милорада Стојадиновића из Београда, Раваничка 36, 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 и 145/14), члана 2 Уредбе о локацијским условима ("Службeни глaсник РС", број 
35/2015 и 114/2015), члана 154 став 1 Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", број 
33/97, 31/2001,  "Службeни глaсник РС", број  30/2010 и  18/2016), члана 17 Одлуке о општинској 
управи ("Сл. лист општине Кула", број 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012,  32/2015  и 34/2016) и 
Просторног плана општине Кула ("Службeни лист oпштинe Кулa", број 33/15) издaje:  

И З М Е Н У   Л О К А Ц И Ј С К И Х   У С Л О В А
ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ "СИВАЦ ЈУГ"

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) 

просторна целина, односно зона обрадиво пољопривредно земљиште

2. Подаци о објекту који се гради

намена објекта систем за наводњавање  

тип објекта линијски инфраструктурни објекат 

категорија објекта Г

класификациони број објекта 215301

површина која се наводњава ~ 1234 h 87 a 70 m² 

дужина цевовода за пуњење 
канала (A1, B1 и C1)

~ 11 081 m

дужина цевовода до центар 
пивота (A2, B2 и C2)

~ 16 110 m

укупна дужина цевовода ~ 27 191 m

дужина канала ~ 12 752 m

3. Подаци о катастарским парцелама

редни 
број

број 
катастарске 
парцеле

Катастарска 
општина

површина
 h - a - m²

врста 
земљишта / 
култура

врста својине / 
корисник

терети:

ПАРЦЕЛА НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ЦРПНА СТАНИЦА

1 11387 Сивац 99-77 пашњак 3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

1

Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa



ПАРЦЕЛЕ КОЈИМА ПРОЛАЗИ ЦЕВОВОД (ЗА ПУЊЕЊЕ КАНАЛА И ДО ЦЕНТАР ПИВОТА)

1 11387 Сивац 99-77 пашњак 3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

2 11389 Сивац 55-51-99 Њива 1.,2.,3.
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

3 11486/1 Сивац 16-14-38 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

4 11409 Сивац 113-14-49 Њива 1.,2.,3., 
4.,6. класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

5 11079/20 Сивац 52-18-36 њива 2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

6 9502 Црвенка 26-26 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

7 11687 Сивац 93-69 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

8 11410 Сивац 47-75-90 њива 1.,2.,3. 
класе

 Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

9 11570 Сивац 1-14-78 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

10 11420 Сивац 32-40-30 њива 1.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

11 11665 Сивац 3-96-41 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

12 11082 Сивац 49-85-01 њива 1.,2. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

13 11493 Сивац 2-97-21 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

14 11083 Сивац 10-32-81 њива 2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

15 11698 Сивац 67-65 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

16 11081 Сивац 102-73-79 њива 1.,2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

17 1501 Крушчић 59-61-46 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

18 3166 Крушчић 1-07-25 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

19 1519 Крушчић 57-28 земљиште под 
зградом и 
другим 
објектом 
-објекат 
водопривреде

приватна својина 
– Копекс ДОО за 
производњу и 
трговину

Хипотека;
остале 
забележбе

20 1520 Крушчић 14-91-73 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година
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21 3083 Крушчић 2-81-76 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

22 1524 Крушчић 75-35 ливада 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

23 1525 Крушчић 2-64-75 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека
право закупа 
преко 10 
година

24 3086 Крушчић 46-52 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

25 1533 Крушчић 1-77-42 ливада 3. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

26 1527 Крушчић 38-44-27 њива 2.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

27 11547 Сивац 28-71 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

28 11682 Сивац 1-20-46 некатегорисани 
пут

јавна својина
Општина Кула

нема терета

29 11399 Сивац 41-79-36 њива 1.,2. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

30 11556 Сивац 38-30 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

31 9324 Црвенка 49-86-67 њива 2.,3.,4.,5. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

32 9504 Црвенка 2-38-15 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

33 9679 Црвенка 65-98 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

34 9327 Црвенка 53-22-69 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

35 9681 Црвенка 1-36-23 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

36 9330 Црвенка 40-99-76 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

37 9689 Црвенка 81-17 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

38 9500 Црвенка 2-48-65 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

39 9329 Црвенка 48-49-90 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека, 
право закупа 
преко 10 
година
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40 9691 Црвенка 52-82 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

41 9498/2 Црвенка 2-66-73 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

42 9351 Црвенка 64-01-41 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека
право закупа 
преко 10 
година

43 3068 Крушчић 1-31-79 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

44 1840 Крушчић 51-98 земљиште под 
зградом и 
другим 
објектом 
-објекат 
водопривреде

Друштвена 
својина ДП за 
производњу и 
услуге "7. јули" 
Црвенка

забележба 
извршивости 
потраживања

45 1839 Крушчић 14-26-96 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС 

право закупа 
преко 10 
година

46 3184 Крушчић 61-96 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

47 1836 Крушчић 38-90-61 њива 1.,2. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС 

право закупа 
преко 10 
година

48 1837 Крушчић 19-24 земљиште под 
зградом и 
другим 
објектом 
-објекат 
водопривреде

Друштвена 
својина ДП за 
производњу и 
услуге "7. јули" 
Црвенка

забележба 
извршивости 
потраживања

49 9508/1 Црвенка 5-35-84 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

50 9345 Црвенка 46-21-27 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

51 9687 Црвенка 79-37 некатегорисани 
пут

јавна својина
Општина Кула

нема терета

52 9344 Црвенка 41-53-56 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

53 9510 Црвенка 1-85-85 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

54 9342 Црвенка 57-00-02 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  РС

право закупа 
преко 10 
година

55 3182 Крушчић 60-94 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

56 1827 Крушчић 46-68-90 њива 2.,3.,5. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС 

право закупа 
преко 10 
година

57 11391 Сивац 18-25-44 њива 1.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 

хипотека;
право закупа 
преко 10 
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водопривреде РС година

58 11397 Сивац 63-84-00 њива 1.,2.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

59 9677 Црвенка 86-89 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

60 9323 Црвенка 45-83-78 њива 2.,3.,4. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

61 9322 Црвенка 43-67-91 њива 2.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

62 9674 Црвенка 16-60 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

63 11392 Сивац 41-11-38 њива 1.,2. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

64 11491 Сивац 3-79-06 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

65 11327 Сивац 60-21-97 њива 1.,2. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

66 11544 Сивац 31-64 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

67 11326 Сивац 5-88-96 ливада 1. класе приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

68 11669 Сивац 57-60 некатегорисани 
пут

јавна својина
Општина Кула

нема терета

69 11334 Сивац 38-85-01 Њива 1.,2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

70 3165 Крушчић 1-58-92 некатегорисани 
пут

јавна својина
Општина Кула

нема терета

71 3167 Крушчић 22-73 некатегорисани 
пут

јавна својина
Општина Кула

нема терета

72 11395 Сивац  10-69 Пашњак 3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

73 11697 Сивац 38-69 некатегорисани 
пут

јавна својина
Општина Кула

нема терета

74 11390 Сивац  24-71 пашњак 3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

75 11764 Сивац  01/16/98 некатегорисани 
пут

јавна својина
Општина Кула

нема терета

ПАРЦЕЛЕ НА КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ КАНАЛИ

1 11079/20 Сивац 52-18-36 њива 2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

2 11084/1 Сивац 46-31-79 њива 2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета
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3 11706 Сивац 90-25 некатегорисани 
пут

јавна својина
Општина Кула

нема терета

4 11083 Сивац 10-32-81 њива 2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

5 11082 Сивац 49-85-01 њива 1.,2. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

6 11081 Сивац 102-73-79 њива 1.,2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

7 11409 Сивац 113-14-49 Њива 1.,2.,3., 
4.,6. класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

8 11384 Сивац 67-99-53 њива 1.,2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

9 11695 Сивац 41-71 некатегорисани 
пут

јавна својина 
Општина Кула

нема терета

10 11389 Сивац 55-51-99 њива 1.,2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

11 3166 Крушчић 1-07-25 некатегорисани 
пут

јавна својина
 Општина Кула

нема терета

12 11399 Сивац 41-79-36 њива 1.,2. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

13 1519 Крушчић 57-28 земљиште под 
зградом и 
другим 
објектом 
-објекат 
водопривреде

приватна својина 
– Копекс ДОО за 
производњу и 
трговину

Хипотека;
остале 
забележбе

14 1501 Крушчић 59-61-46 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

15 1520 Крушчић 14-91-73 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

16 1527 Крушчић 38-44-27 њива 2.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

17 1532 Крушчић 22-47 земљиште под 
зградом и 
другим 
објектом 
-објекат 
водопривреде

приватна својина 
– Копекс ДОО за 
производњу и 
трговину

хипотека

18 1530 Крушчић 83-09 ливада 3. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

нема терета

19 3171 Крушчић 36-27 некатегорисани 
пут

јавна својина 
Општина Кула

нема терета

20 1543 Крушчић 45-67-92 њива 2.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

21 1684 Крушчић 45-93-67 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година
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22 1685 Крушчић 22-72

 

ливада 3. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

23 3179 Крушчић 36-05 некатегорисани 
пут

јавна својина
Општина Кула

нема терета

24 3072 Крушчић 4-31-49 Канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

25 1827 Крушчић 46-68-90 њива 2.,3.,5. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС 

право закупа 
преко 10 
година

26 9345 Црвенка 46-21-27 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

ПАРЦЕЛЕ КОЈЕ СЕ НАВОДЊАВАЈУ

1 11079/20 Сивац 52-18-36 њива 2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

2 11078 Сивац 3-66 Остало 
природно 
неплодно 
земљиште

приватна својина- 
"AД Бачка Сивац"

 нема терета

3 11493 Сивац 2-97-21 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

4 11084/1 Сивац 46-31-79 њива 2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

5 11083 Сивац 10-32-81 њива 2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

6 11082 Сивац 49-85-01 њива 1.,2. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

7 11081 Сивац 102-73-79 њива 1.,2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

8 11409 Сивац 113-14-49 Њива 1.,2.,3., 
4.,6. класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

9 11384 Сивац 67-99-53 њива 1.,2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

10 11389 Сивац 55-51-99 њива 1.,2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

11 11391 Сивац 18-25-44 њива 1.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

12 11387 Сивац 99-77 пашњак 3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

13 11541 Сивац 31-13 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

14 11399 Сивац 41-79-36 њива 1.,2. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

15 11553 Сивац 72-99 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

16 11554 Сивац  7-42 канал корисник ЈВП нема терета
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"Воде Војводине" 
Нови Сад

17 11420 Сивац  32-40-30 њива 1.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

18 11410 Сивац  47-75-90 њива 1.,2.,3. 
класе

 Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

19 11397 Сивац  63-84-00 њива 1.,2.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

20 11556 Сивац  38-30 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

21 11392 Сивац 41-11-38 њива 1.,2. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

22 11545 Сивац 1-15-31 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

23 11393 Сивац  2-97-24 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

24 11491 Сивац  3-79-06 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

25 11544 Сивац  31-64 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

26 11327 Сивац  60-21-97 њива 1.,2. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

27 11326 Сивац  5-88-96 ливада 1. класе приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

28 11334 Сивац  38-85-01 Њива 1.,2.,3. 
класе

приватна својина- 
"Al rawafed Srbija"

нема терета

29 11581 Сивац  43-02 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

30 9350 Црвенка 41-02-29 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

31 9345 Црвенка 46-21-27 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

32 9511 Црвенка 86-88 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

33 9512 Црвенка 80-26 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

34 9347 Црвенка 3-51 остало 
вештачки 

Друштвено 
предузеће за 

Извршивост 
потраживања 
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створено 
неплодно 
земљиште

производњу и 
услуге „7. јули“ 
Црвенка

35 9349 Црвенка 1-48 остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште

Друштвено 
предузеће за 
производњу и 
услуге „7. јули“ 
Црвенка

Извршивост 
потраживања 

36 9346 Црвенка 46-77 пашњак 2. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

37 9348 Црвенка 60-45 пашњак 2. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

38 9513 Црвенка 68-07 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

39 9342 Црвенка 57-00-02 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  РС

право закупа 
преко 10 
година

40 9510 Црвенка 1-85-85 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

41 9344 Црвенка 41-53-56 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

42 9351 Црвенка 64-01-41 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека
право закупа 
преко 10 
година

43 9329 Црвенка 48-49-90 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека, 
право закупа 
преко 10 
година

44 9330 Црвенка 40-99-76 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

45 9327 Црвенка 53-22-69 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

46 9501 Црвенка 59-89 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

47 9323 Црвенка 45-83-78 њива 2.,3.,4. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

48 9502 Црвенка 26-26 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

49 9322 Црвенка 43-67-91 њива 2.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година

50 9324 Црвенка 49-86-67 њива 2.,3.,4.,5. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека;
право закупа 
преко 10 
година
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51 9505 Црвенка 55-09 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

52 9506 Црвенка 35-56 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

53 1501 Крушчић 59-61-46 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

54 1504 Крушчић 61-97 земљиште под 
зградом и 
другим 
објектом 
-објекат 
водопривреде

приватна својина 
– Копекс ДОО за 
производњу и 
трговину

хипотека

55 1520 Крушчић 14-91-73 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

56 1518 Крушчић 2-43-32 ливада 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

57 3084 Крушчић 70-22 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

58 1517 Крушчић 21-18-56 њива 3.,4.,5. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

59 1516 Крушчић 23-10

 

земљиште под 
зградом и 
другим 
објектом 
-објекат 
водопривреде

приватна својина 
– Копекс ДОО за 
производњу и 
трговину

хипотека

60 1527 Крушчић 38-44-27 њива 2.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

61 1532 Крушчић 22-47 земљиште под 
зградом и 
другим 
објектом 
-објекат 
водопривреде

приватна својина 
– Копекс ДОО за 
производњу и 
трговину

хипотека

62 1530 Крушчић 83-09 ливада 3. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

нема терета

63 1533 Крушчић 1-77-42 ливада 3. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

64 3088 Крушчић 24-49 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

65 1534 Крушчић 81-96 ливада 3. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

66 1535 Крушчић 6-87 земљиште под приватна својина хипотека
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зградом и 
другим 
објектом 
-објекат 
водопривреде

– Копекс ДОО за 
производњу и 
трговину

67 1536 Крушчић 13-50 земљиште под 
зградом и 
другим 
објектом 
-објекат 
водопривреде

приватна својина 
– Копекс ДОО за 
производњу и 
трговину

хипотека

68 1524 Крушчић 75-35 ливада 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

69 1525 Крушчић 2-64-75 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

хипотека
право закупа 
преко 10 
година

70 3086 Крушчић 46-52 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

71 1543 Крушчић 45-67-92 њива 2.,3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

72 1684 Крушчић 45-93-67 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

73 1685 Крушчић 22-72 ливада 3. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

74 3072 Крушчић 4-31-49 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

75 1827 Крушчић 46-68-90 њива 2.,3.,5. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС 

право закупа 
преко 10 
година

76 3071 Крушчић 44-04 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

77 1836 Крушчић 38-90-61 њива 1.,2. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС 

право закупа 
преко 10 
година

78 1837 Крушчић 19-24 земљиште под 
зградом и 
другим 
објектом 
-објекат 
водопривреде

Друштвена 
својина ДП за 
производњу и 
услуге "7. јули" 
Црвенка

забележба 
извршивости 
потраживања

79 3069 Крушчић 41-02 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

80 1835 Крушчић 9-05-52 њива 2. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС 

право закупа 
преко 10 
година

81 1839 Крушчић 14-26-96 њива 1. класе Министарство право закупа 
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пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС 

преко 10 
година

82 3068 Крушчић 1-31-79 канал корисник ЈВП 
"Воде Војводине" 
Нови Сад

нема терета

83 1845 Крушчић 8-96-13 њива 1. класе Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

84 11390 Сивац  24-71 пашњак 3. 
класе

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде РС

право закупа 
преко 10 
година

4. Остали урбанистичко технички услови

Систем за наводњавање „Сивац југ” је у функцији наводњавања пољопривредног земљишта. 
Састоји  се  од  хидрограђевинских  објеката  -  црпне  станице,  цевовода,  канала  и  уређаја  за 
наводњавање.

Систем за наводњавање „Сивац југ” ће се снабдевати водом из ВБК “Врбас - Бездан” и канала 
“Мали Стапар – Косанчић”, гравитационим упуштањем преко устава у канал S-1. На каналу S-1 ће се 
налазити новопројектована ЦС “S-PS1”. Црпна станица ће системом цевовода обезбеђивати воду под 
притиском за наводњавање на парцелама. Црпна станица са водозахватом је лоцирана на десној 
обали канала  S-1,  на к.п.  11387 к.о.  Сивац.  Састоји се  од грађевинског објекта водозахвата и 
пумпне  станице,  хидромашинске  опреме  пумпне  станице,  објекта  за  смештај  електро  опреме, 
електро напајања и развода унутар пумпне станице. 

Дистрибуција воде од шахтног објекта пумпне станице “S-PS1” до хидраната центар пивота, 
односно  до  објеката  за  умирење  воде,  у  каналима  за  наводњавање  је  предвиђена  системом 
цевовода. Централна локација пумпне станице одредила је декомпозицију заливног система на 3 
целине: јужну (A), источну (B) и северну (C). У сва три правца воду дистрибуирају по два цевовода: 
1 (за линеаре) и 2 (за центар пивоте). Подела је извршена због фертиригације (прихрањивања), која  
ће у случају центар пивота бити из пумпне станице, док ће се у случају линеара, сваки уређај имати 
посебну јединицу за ђубрење.

Новопројектовани иригациони канали (12 комада) ће бити стандардних димензија потребних 
за машине за наводњавање, ширине у дну b=0,6 m, са нагибом косина m=1,5. Пројектовани су да 
обезбеде дубину воде у каналу од 1,2 m за потребе наводњавања. На месту излива цевовода у канал 
биће изграђени одговарајући изливни објекти – за умирење воде. Објекти за умирење су армирано 
бетонски објекти, који су постављени у каналима и које не излазе ван габарита канала. Њихова 
примарна функција је  умирење воде која  се  излива из цевовода под притиском,  те  спречавања 
појаве таласа који би изазвали ерозију обала канала. Састоји се од доње/темељне плоче и бочних 
зидова. 

Уређаји за наводњавање типа "Центар пивот" (20 самоходних аутоматизованих уређаја са 
кружним  кретањем),  снабдеваће  се  водом  под  притиском  преко  хидраната.  13  широкозахватна 
линеарна уређаја за наводњавање са снабдевањем водом из канала, добијаће воду преко система 
цевовода.  Сви  уређаји  за  наводњавање  су  пројектовани  тако  да  ни  једним  својим  делом  (при 
кретању) или радом (при заливању) не угрозе или заливају постојеће атарске путеве или друге 
објекте. На местима на којима се трасе линера укрштају са некатегорисаним – атарским путевима 
пројектовани су граничници, чиме је спречено наводњавање атарских путева. 

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Снабдевање система за 
наводњавање водом

Концепт заливног система заснива се на довођењу воде из Великог 
Бачког канала, отварањем уставе у оквиру ЦС Сивац и гравитационом 
доводу  и  дистрибуцији  преко  дренажног  канала  S-1  до 
новопројектоване  црпне  станице,  која  ће  бити  изграђена  само  за 
потребе  наводњавања.  Црпна  станица  ће  системом  цевовода 
обезбедити  воду  под  притиском  за  наводњавање  на  свакој 
појединачној парцели.
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Електроенергетска инфраструктура

ТС Изградња  нове  трафо  станице  ТС  20/0,4  kV  “Пумпна  станица”  са 
трансформатором од 1000 kVА у складу са Условима за пројектовање и 
прикључење  "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак  Електродистрибуција 
Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-222329/-16 од 29.08.2016. 
године

Секундарна нисконапонска 
мрежа

прикључак  на  електроенергетску  мрежу  у  складу  са  Условима  за 
пројектовање  и  прикључење  "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак 
Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број  8A.1.1.0.-Д.07.07.-
222329/-16 од  29.08.2016. године.  Гради се објекат бруто површине 
од 182,0 m² за смештај електро опреме црпне станице.

Услови за пројектовање

Водни услови у складу са Решењем о водним условима, Покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-325-787/2016-
04, од 01.09.2016. године 

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
железничком пругом

у складу са Техничким условима "Инфраструктура железнице Србије 
а.д." из Београда, број 1/2016-3700 од 14.9.2016. године

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
некатегорисаним путем

у складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈП "Завод за 
изградњу" из Куле, број 02-1107/2016 од 29.08.2016. године 

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
електроенергетским 
инсталацијама

у складу са Условима за пројектовање “ЕПС Дистрибуција”, Огранак 
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 8А 1.1.0.-Д 07.07. - 
222354/3-2016 од 19.08.2016. године

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са ТТ 
инсталацијама

у складу са Техничким условима "Телеком Србија", Регија Нови Сад, 
Извршна јединица Сомбор из Сомбора, број 315023/3-2016 од 
23.08.2016. године 

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
гасним инсталацијама

у складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас" 
из Новог Сада, број 02-05-1/16-461 од 23.08.2016. године

Услови за укрштање и 
паралелно вођење са 
планираним продуктоводом

у складу са Условима ЈП "Транснафта" из Панчева

Услови заштите природе у складу са Решењем о условима заштите природе, Покрајинског 
завода за заштиту природе из Новог Сада, број 03-1957/2 од 
31.08.2016. године

Услови заштите споменика 
културе

у складу са Условима, Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе Петроварадин, број 02-207/2-2016 од 30.08.2016. године

Услови заштите одбране у складу са Обавештењем, Министарства одбране, Сектор за 
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру из Београда, број 
2563-2 од 18.08.2016. године

Процена утицаја на 
животну средину

у складу са Мишљењем Општинске управе општине Кула, Одељења за 
инспекцијске послове и заштиту животне средине из Куле, број 014-
501-100/2016 од 18.08.2016. године. 

6. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом

Измена локацијских услова садржи све елементе из локацијских услова ROP-KUL-16722-LOC-
2/2016 од  16.  септембра 2016. године,  осим што се електро опрема црпне станице не смешта на 
платоу  него  у  објекат  бруто  површине  182,0  m²,  делимично  је  промењен положај  иригационих 
канала, промењена траса цевовода  и делимично промењени уређаји за наводњавање.  Ове измене 
локацијских услова 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 и 96/2016). 
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Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу
2. Пројекат за грађевинску дозволу.  Пројекту за грађевинску дозволу, прилаже се студија о 

процени  утицаја  на  животну  средину,  уколико  је  утвђена  потреба  процене  утицаја  на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област

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,  односно 
закупопримац није уписан у јавној књизи доставља се уговор о закупу.

4. За катастарске парцеле где је власник земљишта приватно физичко или правно лице, као 
доказ  о  решеним  имовинско  –  правним  односима  на  земљишту  приложити:  уговор  о 
установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној својини 
са власником земљишта, закључен у складу са посебним прописима, члан 69 став 8 Закона о 
планирању и изградњи.

5. На водном земљишту, где је корисник земљишта – управљач ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, 
регулисати  имовинско  правне  односе  за  коришћење  водног  земљишта  –  уговор  о 
успостављању права службености закључен са власником,  односно корисником земљишта 
који  је  ималац јавних овлашчења,  у  складу са чланом 69 став 8  Закона о планирању и 
изградњи.

6. За  катастарске  парцеле  кроз  које  пролази  цевовод,  као  доказ  о  решеним  имовинско  – 
правним  односима  на  земљишту  поднети:  Уговор  о  успостављању  права  службености 
закључен са власником, односно корисником земљишта.

7. Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о 
грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију

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

За изградњу нове ТС 20/0,4 kV “Пумпна станица” са трансформатором од 1000 kVА и новог 20 kV 
кабловског прикључног вода, издаје се Решење о одобрењу за извођење радова – члан 145. Закона 
о планирању и изградњи. Ивеститор је “Електродистрибуција Сомбор". 

Ове  измене локацијских услова 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.

Потребно  је  закључити  уговор о успостављању права службености између власника парцела 
преко којих ће прелазити планирани 20 kV кабловски прикључни вод  за прикључење нове ТС 20/0,4 
kV  “Пумпна  станица”  и  имаоца  јавног  овлашћења  "ЕПС  Дистрибуција"  д.о.о.  Београд, Огранак 
Електродистрибуција Сомбор ради постављања и приступа електроенергетским објектима на парцели 
власника послужног добра.

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

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 система за наводњавање "Сивац југ" 
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.-222329/-16 од 29.08.2016. године
5. Технички услови "Инфраструктура железнице Србије а.д." из Београда, број 1/2016-3700 од 

14.9.2016. године
6. Услови  за  пројектовање  “ЕПС  Дистрибуција”,  Огранак  Електродистрибуција  Сомбор  из 

Сомбора, број 8А 1.1.0.-Д 07.07. - 222354/3-2016 од 19.08.2016. године
7. Технички услови "Телеком Србија", Регија Нови Сад, Извршна јединица Сомбор из Сомбора, 

број 315023/3-2016 од 23.08.2016. године
8. Обавештење, Министарства  одбране,  Сектор  за  материјалне  ресурсе,  Управа  за 

инфраструктуру из Београда, број 2563-2 од 18.08.2016. године
9. Мишљење Општинске управе општине Кула, Одељења за инспекцијске послове и заштиту 

животне средине из Куле, број 014-501-100/2016 од 18.08.2016. године
10. Услови за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас" из Новог Сада, број 02-05-1/16-461 од 

23.08.2016. године
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11. Услови за пројектовање и прикључење ЈП "Завод за изградњу" из Куле, број 02-1107/2016 од 
29.08.2016. године

12. Решење о условима заштите  природе,  Покрајинског  завода за  заштиту  природе из Новог 
Сада, број 03-1957/2 од 31.08.2016. године

13. Услови, Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петровардин, број 02-207/2-2016 
од 30.08.2016. године

14. Решење о водним условима, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, број 104-325-787/2016-04, од 01.09.2016. године

15. Услови ЈП "Транснафта" из Панчева
16. Идејно решење приложено уз измењен 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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