
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-34409-LOC-1/2019
Заводни број: 05-353-322/2019
Дана 29. новембар 2019. године
Кула 

Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове 
oпштинe  Кулa,  поступајући  по зaхтeву Општине  Кула,  Лењинова  11, поднетог  преко 
пуномоћника Радославке Сувајџић Пилиповић радника Одељења за инвестиције, заштиту 
животне средине и енергетски менаџмент у Општинској управи Кула, на основу члaна 53а 
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 и 37/2019), члана 2 Уредбе о 
локацијским условима ("Службeни глaсник РС", број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), члана 
18 Одлуке о општинској  управи ("Сл. лист општине Кула",  број  20/2019) 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 РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНСКОГ ПУТА 

РУСКИ КРСТУР - КРУШЧИЋ

I ФАЗА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА ОД km 0+000.00 
ДО km 4+179.35, НА К.П. БРОЈ 8909 К.О. РУСКИ КРСТУР И  К.П. БРОЈ 3218 K.O. 
КРУШЧИЋ
II ФАЗА -  РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА ОД km 4+222.27 
ДО km 4+708.26 НА К.П. БРОЈ 1369/1 И 1403 К.О. КРУШЧИЋ
III ФАЗА -  ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПУТА ОД km 4+179.35 ДО km 4+222.27 НА К.П. БРОЈ 
2366 И 3163 К.О. КРУШЧИЋ

Ови услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње и све услове за 
израду техничке документације.

1. Подаци о катастарским парцелама
к.п. број кат. општина површина врста земљишта: имаоц права на 

парцели:

8909 Руски Крстур 39.977m2 локални пут јавна својина 
општина Кула 

3218 Крушчић 24.233m2 локални пут јавна својина, 
општина Кула; 

1369/1 Крушчић 49.511m2 улица јавна својина, 
општина Кула

1403 Крушчић 5.040m2 некатегорисани пут јавна својина, 
општина Кула

2366 Крушчић 61.982m2 грађевинско 
земљиште изван 
грађевинског подручја

Копекс доо - 
приватна својина

3163 Крушчић 91.945m2 инфраструктура 
железнице Србије

својина државна 
РС
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2. Плански документ

издаје се на основу Просторног плана општине Кула ("Службени лист  општине 
Кула", број  33/15 и 4/19)

просторна целина планирани путни правац регионалног значаја

3. Подаци о објекту који се гради

намена објекта реконструкција, проширење и изградња општинског пута 
Руски Крстур - Крушчић

тип објекта линијски инфраструктурни систем

категорија објекта Г 

класификациони број 
објекта 

211201

дужина саобраћајнице 4.710,51  m

ширина коловоза 6m

фазност изградње I фаза - реконструкција и проширење општинског пута од 
km 0+000.00 до km 4+179.35, на к.п. број 8909 к.о. Руски 
Крстур и  к.п. број 3218 к.o. Крушчић  (дужина приближно 
4.179,35m),
II фаза -  реконструкција и проширење општинског пута од 
km 4+222.27 до km 4+708.26, на к.п. број 1369/1 и 1403 
к.о. Крушчић  (дужина приближно 485,9m),
III фаза -  изградња дела пута од km 4+179.35 до km 
4+222.27, на к.п. број 2366 и 3163 к.о. Крушчић (дужина 
приближно 42,9m).
Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова 
као и грађевинске дозволе, се може поднети за сваку фазу 
посебно, као и за више фаза истовремено.

4. Остали урбанистичко технички услови 

Постојећи коловоз  дела  општинског пута, у постојећој регулацији, Руски Крстур - 
Крушчић,  се  реконструише, проширује и  гради у  дужини  од  4.710,51m  почев  од 
мелиоративног  канала  у  катастраској  општини  Руски  Крстур  до  укрштања  са  путним 
правцем Крушчић - Црвенка у Лењиновој улици у Крушчићу.

Реконструкција и проширење се односи на постојећи општински пут Руски Крстур- 
Крушчић у постојећем саобраћајном коридору (постојеће регулационе линије), као  I и II 
фаза реализације.

Изградња се односи на део пута планиран преко демонтиране железничке пруге и 
приватног поседа, као III фаза реализације, а након решавања имовинско правних односа.

Новопројектовани пут је ширине 6m. Попречни пад коловоза је једностран. Банкине 
су ширине 1m.

Планирана је изградња отресишта на прилазима постојећих атарских путева. 
Стeпeн сeизмичнoсти VIII стeпeн пo МЦС.

5. Услoви зa пројектовање имаоца јавних овлашћења

Услови  за  прикључење,  укрштање и  паралелно  вођење  са  саобраћајницама  и 
евидентираним инсталацијама су дефинисани дописима:

1. Услови за пројектовање и прикључење  ЈКП "Комуналац" Кула, број  2602/2019 од 
15.11.2019. године,

2. Услови  за  пројектовање  ЈП  "Србијагас"  Нови  Сад,  број  06-02-1/К-1585 од 
28.11.2019. године,
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3. Услови  за  укрштање  и  паралелно  вођење  водоводне  мреже ЈКП  "Руском"  Руски 
Крстур, број 942/2019 од 20.11.2019. године,

4. Услови Телеком Србија, број А335-506203/2-2096 од 22.11.2019. године,
5. Услови за пројектовање "ЕПС Дистрибуција" Огранак Електродистрибуција Сомбор, 

број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-362149/3 од 22.11.2019. године,
6. Мишљење "Инфраструктуре железнице Србије" а.д. у вези са захтевом за издавање 

услова за реконструкцију, проширење и изградњу општинског пута Руски Крстур - 
Крушчић, број 2/2019-1758 од 22.11.2019. године.

6.  Могућност  издавања  грађевинске  дозволе  односно  решења  о  одобрењу 
извођења радова

Решења о одобрењу извођења радова
За  реализацију  I и II  фазе  реконструкције  и  проширења  пута,  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, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и 
члана 28 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  електронским путем 
("Сл. гласник РС", број 98/2019). 

Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, прилаже се:
1. Идејни пројекат,
2. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је 

то право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом.

Грађевинска дозвола
За реализацију III фазе, изградња дела пута на к.п. број 2366 и 3163 к.о. Крушчић, 

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, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 
37/2019) и  члан  16  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре 
електронским путем ("Сл. гласник РС", број 98/2019).

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. 
3. Уговор о установљавању права службености ради изградње дела пута на к.п. број 

2366 к.о. Крушчић;
4. Мишљење "Инфраструктуре железнице Србије" а.д. у вези са захтевом за издавање 

услова за реконструкцију, проширење и изградњу општинског пута Руски Крстур - 
Крушчић,  број  2/2019-1758  од  22.11.2019.  године,  се  сматра  као  сагласност  за 
изградњу дела пута на к.п. број 3163 к.о. Крушчић;

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

Локацијски  услови  важе  две  године  од  дана  издавања  или  до  истека 
грађевинске дозволе.

На  ове  локацијске  услове  може се  поднети  приговор  Општинском  већу  општине 
Кула, у року од три дана од дана достављања.

Саставни део локацијских услова је: 
1. Графички прилог број 1 -  Извод из Просторног плана општине Кула, са положајем 

простора обраде,
2. Графички прилог број 2 - I фаза реконструкцијe и проширењa пута на к.п. број 

8909 к.о. Руски Крстур;
3. Графички прилог број 3 - I фаза реконструкцијe и проширењa пута на к.п. број 

8909 к.о. Руски Крстур и 3218 к.о. Крушчић,
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4. Графички прилог број 4 - I, II и III фаза реконструкцијe и проширењa пута на к.п. 
број  3218, 3163, 2366, 1369/1 и 1403 к.о. Крушчић;

5. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Комуналац" Кула, број 2602/2019 од 
15.11.2019. године,

6. Услови  за  пројектовање  ЈП  "Србијагас"  Нови  Сад,  број  06-02-1/К-1585  од 
28.11.2019. године,

7. Услови  за  укрштање  и  паралелно  вођење  водоводне  мреже  ЈКП  "Руском"  Руски 
Крстур, број 942/2019 од 20.11.2019. године,

8. Услови Телеком Србија, број А335-506203/2-2096 од 22.11.2019. године,
9. Услови за пројектовање "ЕПС Дистрибуција" Огранак Електродистрибуција Сомбор, 

број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-362149/3 од 22.11.2019. године,
10.Мишљење "Инфраструктуре железнице Србије" а.д. у вези са захтевом за издавање 

услова за реконструкцију, проширење и изградњу општинског пута Руски Крстур - 
Крушчић, број 2/2019-1758 од 22.11.2019. године,

11.Копија катастарског плана водова,
12.Копије катастарских планова,
13.Идејно решење.

Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.

Доставити:
1. Општина Кула,   
2. Објављивање у електронском облику путем интернета,
3. Имаоцима јавних овлашћења,
4. Архиви.           

                                                                                       РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                                                   Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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