
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-34227-LOCA-5/2018 
Заводни број: 05-353-1/2018 
Дана 01. фебруара 2018. године
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa, 
поступајући по зaхтeву  "Juarbis"  d.o.o.  из Руског Крстура,  Маршала Тита број 89, поднетог преко 
пуномоћника  Синише Новакова из Куле,  Петра Кочића број 42,  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),  Плана генералне регулације насеља Руски Крстур  ("Сл. 
лист општине Кула", бр.  30/2015) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу ("Службeни глaсник РС", број 22/2015) 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 СИЛО-ЋЕЛИЈА КАПАЦИТЕТА 6 x 1750 t СА СУШАРОМ КАПАЦИТЕТА 24 t/h И 

ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА, ОПРЕМОМ И ИНФРАСТРУКТУРОМ 
НА К.П. БРОЈ 1278/4 К.О. РУСКИ КРСТУР, КОЛСКОГ ПРИСТУПА НА К.П. БРОЈ 1278/1 И 

1279/1 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ ЈАВНОГ ВОДОВОДА НА К.П. 
БРОЈ 8798/3 И 1278/4 К.О. РУСКИ КРСТУР

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на 
к.п. број 1278/4 к.о. Руски Крстур 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

1278/4 Руски Крстур 1 ha 13 а 
38 m²

к.п. број 1278/4 земљиште у 
грађевинском 
подручју

"Juarbis" d.o.o. 
Руски Крстур

2. Плански документ

издаје се на основу Плана генералне регулације насеља Руски Крстур ("Сл. лист општине 
Кула", бр. 30/2015) и Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Службeни глaсник РС", број 
22/2015)

просторна целина блок број 92

планирана зона Зона пристаништа - товаришта 

3. Подаци о објектима који се граде

намена објеката 1. колска вага (носивости 60 t) 

2. управна зграда са вагарском собом

3. пријемни кош са кип платформом и надстрешницом (два објекта)

4. машинска кућа 

5. командна просторија

6. тампон ћелије (капацитета 2 х 400 t) 
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7. сило ћелије (капацитета 6 х 1750 t)

8. сушара (капацитета 24 t/h) 

9. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е1, Е4 и Е5

10. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е2 и Е3

11. везни канал

тип објеката 1. колска вага – слободно стојећи 

2. управна зграда са вагарском собом – слободно стојећи 

3. пријемни кош са кип платформом и надстрешницом 
– слободно стојећи 

4. машинска кућа – слободно стојећи  

5. командна просторија – у низу 

6. тампон ћелије – слободно стојећи 

7. сило ћелије – слободно стојећи 

8. сушара – слободно стојећи 

9. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е1, Е4 и Е5 - у низу

10. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е2 и Е3 – слободно 
стојећи

11. везни канал – у низу

категорија објеката 1. колска вага – А

2. управна зграда са вагарском собом – А 

3. пријемни кош са кип платформом и надстрешницом – А

4. машинска кућа – А  

5. командна просторија – А

6. тампон ћелије – Б

7. сило ћелије – Б

8. сушара – А

9. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е1, Е4 и Е5 - В

10. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е2 и Е3 – В

11. везни канал – А

класификациони број 
објеката

1. колска вага – 127141

2. управна зграда са вагарском собом – 127141 

3. пријемни кош са кип платформом и надстрешницом – 127141

4. машинска кућа – 127141  

5. командна просторија – 127141

6. тампон ћелије – 127131 

7. сило ћелије – 127131 

8. сушара – 127141

9. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е1, Е4 и Е5 - 127143

10. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е2 и Е3 – 127143

11. везни канал – 127141

бруто површина објеката 1. колска вага – 97,5 m²

2. управна зграда са вагарском собом – 437,7 m² (приземље 208,1 m²)

3. пријемни кош са кип платформом и надстрешницом (два објекта) 
– укупно 735,7 m²
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4. машинска кућа – 120,0 m² (приземље 56,0 m²)

5. командна просторија – 15,75 m²

6. тампон ћелије – 73,4 m²

7. сило ћелије – 888,7 m²

8. сушара – 41,6 m²

9. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е1, Е4 и Е5 – 20,25 m²

10. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е2 и Е3 – 12,25 m²

11. везни канал – 69,2 m²

висина 1. колска вага – 0,26 m

2. управна зграда са вагарском собом – 10,58 m

3. пријемни кош са кип платформом и надстрешницом – 10,56 m

4. машинска кућа – 13,63 m

5. командна просторија – 3,9 m

6. тампон ћелије – 22,34 m

7. сило ћелије – 22,95 m

8. сушара – 21,15 m

9. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е1, Е4 и Е5 – 29,48 m

10. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е2 и Е3 – 25,19 m

11. везни канал – 0,2 m

спратност 2. управна зграда са вагарском собом – П+1

3. пријемни кош са кип платформом и надстрешницом – П+0

4. машинска кућа – П+1+Галерија

5. командна просторија – П+0

индeкс зaузeтoсти 19,57 % (макс. 60%) 

индeкс изгрaђeнoсти 0,22 (макс. 1,5)

да ли је објекат главни или 
други на парцели

1. колска вага – други објекат

2. управна зграда са вагарском собом – други објекат

3. пријемни кош са кип платформом и надстрешницом – други објекат

4. машинска кућа – други објекат

5. командна просторија – други објекат

6. тампон ћелије – главни објекат

7. сило ћелије – главни објекат 

8. сушара – други објекат

9. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е1, Е4 и Е5 – други о.

10. елеваторски шахт са елеваторским стубом Е2 и Е3 – други објекат

11. везни канал – други објекат

подаци о постојећим 
објектима на парцели

објекти на копији катастарског плана водова обележени са 1, 2, 3, 4 и 
5 су уклоњени и брисани у катастру непокретности. К.п. 1278/4 к.о. 
Руски Крстур је неизграђено грађевинско земљиште.

Етапност градње Једна фаза 

4. Правила за изградњу 

Положај објеката у односу 
на границе грађевинске 
парцеле 

Колска вага се поставља на удаљености од 3,0 m од међне линије 
према к.п. број 1278/1 к.о. Руски Крстур и 2,6 m од међне линије 
према к.п. број 1277/3 к.о. Руски Крстур. Удаљеност надстрешнице од 

3



међне линије према к.п. број 8798/3 к.о. Руски Крстур је 6,6 m. 
Удаљеност измештене водоводне цеви од међне линије према к.п. број 
1278/2 к.о. Руски Крстур је приближно 27,0 m. 

Ограђивање грађевинске 
парцеле

Грађевинска парцела се  може ограђивати  зиданом, транспарентном 
или комбинованом оградом до висине 2,2 m,  тако да стубови ограде 
буду на земљишту власника ограде. Ограда на регулационој линији се 
поставља  тако  да  ограда,  стубови  ограде  и  капије  буду  на 
грађевинској  парцели  која  се  ограђује.  Врата  и  капије  на  уличној 
огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Паркирање возила Паркирање возила власник објеката треба да обезбеди на сопственој 
грађевинској парцели  и то, једно паркинг место на 200  m²  корисног 
простора.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење

Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура

Водовод Прикључак управне зграде са вагарском собом на водоводну мрежу 
извести у складу са условима ЈКП "Руском" Руски Крстур, број 
141/2017 од 03.03.2017. године.  

Атмосферска канализација Одводњавање атмосферских вода решити у складу са Условима за 
пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула број 505/2017 од 
28.02.2017. године.

Фекална канализација Отпадне воде одводити у водонепропусну септичку јаму, у складу са 
условима ЈКП "Руском" Руски Крстур, број 141/2017 од 03.03.2017. 
године.  

Електроенергетска инфраструктура

ТС Изградњу трафо станице извести у складу са Условима за 
пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција", Огранак 
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-
7123/_-18 од 10.01.2018. године. 

Секундарна нисконапонска 
мрежа

Прикључак на електроенергетску мрежу извести у складу са Условима 
за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција", Огранак 
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-
7123/_-18 од 10.01.2018. године. 

Гасна инфраструктура

Гасовод прикључак  на  дистрибутивну  гасну мрежу  извести  у  складу  са 
Условима  за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас"  Нови Сад, 
број 02-05-1/17-162 од 07.03.2017. године. Потребно је да Инвеститор 
склопи  уговор о  изградњи енергетских објеката,  накнади  трошкова 
прикључења на гасоводни систем и о уносу у основно средство ЈП 
"Србијагас".

Саобраћајна инфраструктура

Колски и пешачки приступ 
парцели

Прикључење на постојећу саобраћајницу у Улици Каналској извести у 
складу са Условима за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" 
Кула број 505/2017 од 28.02.2017. године. Колски приступ ће се 
извести на делу к.п. број 1278/1 и 1279/1 к.о. Руски Крстур које су у 
јавној својини Општине Кула.

Услови за пројектовање

Услови у погледу мера 
заштите од пожара

у  складу  са  Условима  у  погледу  мера  заштите  од  пожара  МУП-а, 
Сектора  за  ванредне  ситуације,  Одељења за  ванредне  ситуације  у 
Сомбору  09/29 број 217-4476/17-1 од  12.04.2017. године.  Потребно 
је,  пројекат  за  извођење  објекта,  чији  је  саставни  део  и  Главни 
пројекат заштите од пожара доставити на сагласност.

Услови за безбедно 
постављање у погледу мера 

у складу са Условима за безбедно постављање у погледу мера заштите 
од  пожара  и  експлозија  са  овереним  ситуационим  планом,  МУП-а, 
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заштите од пожара и 
експлозија

Сектора  за  ванредне  ситуације,  Одељења за  ванредне  ситуације  у 
Сомбору 09/29 број 217-4478/17 од 11.04.2017. године. Потребно је, 
пројекат за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат 
заштите од пожара доставити на сагласност.

Услови заштите одбране 
земље

у складу са Обавештењем, Министарства одбране, Сектор за 
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру из Београда, број 
693-2 од 23.02.2017. 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 018-501-31/2017 од 23.02.2017. године. Носилац пројекта 
је у обавези да се обрати са захтевом за одлучивање о потреби 
процене утицаја пројекта на животну средину.

услови цивилног 
ваздухопловства

у складу са Решењем Директората цивилног ваздухопловства 
Републике Србије из Београда, број: 6/3-09-0027/2017-0002, од дана: 
24.02.2017. године

Услови измештања 
водоводне цеви јавног 
водовода

Пре почетка изградње објеката, обавеза је инвеститора да измести 
водоводну цев јавног водовода у складу са Условима и сагласности за 
измештање трасе цевовода и енергетског кабла ЈКП "Руском" Руски 
Крстур број 33/2017 од 03.03.2017. године. Обавеза је инвеститора да 
прибави сагласност на пројектно техничку документацију од стране 
ЈКП "Руском" Руски Крстур. Приближна дужина измештене цеви је 162
m.

Заштита изворишта Санитарну заштиту изворишта водоснабдевања примењивати у складу 
са условима ЈКП "Руском" Руски Крстур, број 141/2017 од 03.03.2017. 
године

Заштита главних цевовода Појас заштите се успоставља око главних цевовода унутар простора 
водозахвата  и  то  по  2,5  m  са  сваке  стране  гледано  у  односу  на 
осовину цевовода. Унутар овако формираних појасева заштите није 
дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи 
које на било који начин могу загадити воду или угрозити стабилност 
цевовода.

6. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом

Измена  локацијских  услова  садржи  све  елементе  из  локацијских  услова ROP-KUL-34227-
LOCH-4/2017 од 18. априла 2017. године, осим делова који се односе на повећање капацитета ћелија 
силоса, повећање габарита пријемног коша са кип платформом и надстрешницом и додавање још 
једног идентичног објекта на парцели, промена габарита и капацитета сушаре, промена габарита и 
спратности  управне  зграде  са  вагарском  собом,  као  и  измењене  услове  Електродистрибуције  за 
повећање одобрене максималне снаге и изградњу монтажно-бетонске трафостанице. 

 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, 
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. 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
-  елаборат  енергетске ефикасности,  израђен према прописима о  енергетској  ефикасности 
зграда

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

          Потребно је прибавити сагласност Општине Кула за изградњу колског прикључка на к.п. број 
1278/1 и 1279/1 к.о. Руски Крстур.
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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 "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак 
Електродистрибуција Сомбор. 

За изградњу нове МБТС 20/0,4 kV "Juarbis" издаје се Решење о одобрењу за извођење радова – 
члан 145. Закона о планирању и изградњи, на име Инвеститора "Juarbis" d.o.o. из Руског Крстура.

За изградњу прикључног гасовода и МРС, издаје се Решење о одобрењу за извођење радова – 
члан 145. Закона о планирању и изградњи, на име Инвеститора "Juarbis" d.o.o. из Руског Крстура или 
ЈП "Србијагас" Нови Сад, јер у условима није јасно на кога се издаје решење. 

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  и  услове за  пројектовање  и  прикључење  ЈП 
"Србијагас" Нови Сад.

Наведена решења се морају исходовати пре подношења захтева за издавње употребне дозволе. 

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 Плана генералне регулације насеља Руски Крстур, са положајем простора обраде
2. Диспозиција планиране изградње сило-ћелија капацитета 6 x 1750 t, сушаре капацитета 24 

t/h са пратећим објектима, опремом и инфраструктуром на к.п. број 1278/4 к.о. Руски Крстур
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.-7123/_-18 од 10.01.2018. године
5. Услови у погледу мера заштите од пожара МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења 

за ванредне ситуације у Сомбору 09/29 број 217-4476/17-1 од 12.04.2017. године
6. Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним 

ситуационим планом, МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације 
у Сомбору 09/29 број 217-4478/17 од 11.04.2017. године

7. Мишљењем Општинске  управе  општине  Кула,  Одељења за  инвестиције,  заштиту  животне 
средине и енергетски менаџмент из Куле, број 018-501-31/2017 од 23.02.2017. године

8. Обавештење,  Министарства  одбране,  Сектор  за  материјалне  ресурсе,  Управа  за 
инфраструктуру из Београда, број 693-2 од 23.02.2017. године

9. Решење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије из Београда, број: 6/3-09-
0027/2017-0002, од дана: 24.02.2017. године

10. Услови ЈКП "Руском" Руски Крстур, број 141/2017 од 03.03.2017. године
11. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула број 505/2017 од 28.02.2017. 

године
12. Услови  за  пројектовање и прикључење  ЈП  "Србијагас"  Нови  Сад, број  02-05-1/17-162 од 

07.03.2017. године
13. Услови и сагласност за измештање трасе цевовода и енергетског кабла ЈКП "Руском" Руски 

Крстур број 33/2017 од 03.03.2017. године
14. 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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