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Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе 
Кулa, поступајући по усаглашеном зaхтeву фирме Мањо доо Футог, Улица Реље Савића бр.1Б, 
поднетог преко пуномоћника Живановић Саше из Новог Сада, Бул.Ослобођења бр.57/4 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, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 9/2020, 52/2021), 
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 бр. 015-112-100/2021-1 од 08.07.2021.  и Плана генералне регулације 
насеља Руски Крстур ("Службени лист општине Кула", број 30/15), издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
ЗА ИЗГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ СА СКЛАДИШТЕМ И ПОСЛОВНОМ ЗГРАДОМ По+П+1, КОЛСКЕ 
ВАГЕ, ВАГАРСКЕ КУЋИЦЕ И ТРАФО СТАНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 5492/8 К.О. РУСКИ КРСТУР СА 
ПРАТЕЋИМ ПРИКЉУЧЦИМА НА ИНФРАСТРУКТУРУ НА К.П. 5492/6, 8949/1 И 8992  К.О. 

РУСКИ КРСТУР

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

1. Подаци о катастарској парцели
к.п. број катастарска 

општина
површина грађевинску 

парцелучини
врста 
земљишта

носиоц права на земљишту

5492/8 Руски 
Крстур

22297m² к.п. број 
5492/8

земљиште у 
грађевинском 
подручју

Мањо  доо  за  трговину  и  услугу 
експорт - импорт

5492/6 Руски 
Крстур

5668m² к.п. број 
5492/6

земљиште у 
грађевинском 
подручју - 
њива 1. класе

Општина Кула

8949/1 Руски 
Крстур

14879m² к.п. број
8949/1

земљиште у 
грађевинском 
подручју - 
државни пут 
IIA реда

АПВ и Општина Кула

8992 Руски 
Крстур

10003m² к.п. број
8992

остало 
земљиште - 
некатегориса
ни пут 
(земљиште 
ван 
грађевинског 
реона )

Општина Кула



2. Плански документ
издаје се на основу Плана  генералне  регулације  насеља  Руски  Крстур  ("Службени 

лист општине Кула", број 30/15)
просторна целина блок број  46
планирана зона Радна зона

3. Подаци о објектима
намена објеката хладњача  са 

складиштем  и 
пословном зградом

колска вага вагарска кућица трафо станица

тип објекта слободно-стојећи
категорија 
објеката

хладњача В
складиште Б
пословна зграда Б

А А Г

класификациони 
број објеката

хладњача 125223
складиште 125221
пословна зграда 
122011

127141 127141 222420

бруто површине 
објеката

укупна бруто 
површина сва три 
дела објекта је 
1487m² , од тога: 
хладњача је 
786m², пословни 
део је 138m², 
складиште је 
563m²

80m² 12,95m² 15,27m²

укупна нето 
површина

1399,54m² 62m² 8,40m² 12,60m²

висина слемена 11,74m - 4,11m 3,31m
спратност По+П+1 П+0 П+0 П+0
индeкс 
изгрaђeнoсти

0,07

индекс заузетости 7,15
да ли је објекат 
главни или други 
на парцели

главни други други други

подаци о 
постојећим 
објектима на 
парцели

на парцели  5492/8 к.о. Руски Крстур нема постојећих објекта.

4. Правила за изградњу
Положај објеката у односу на 
регулацију и границе 
грађевинске парцеле 

Растојање  колске ваге од  регулационе  линије  према к.п. 8992 
к.о.  Руски  Крстур је  5m.  Растојање  предметних објеката од 
регулационе линије према к.п. 5492/6 к.о. Руски Крстур је: трафо 
станице  1m, вагарске кућице 7m, главног објекта 18m.
Растојање предметних објеката  од границе грађевинске парцеле 
према к.п. 5492/7 к.о. Руски Крстур је: главног објекта од 4,21m 
до 4,6m.

Ограђивање грађевинске 
парцеле

Грађевинске  парцеле  се  могу  ограђивати  зиданом, 
транспарентном или комбинованом оградом до висине 2,2m, тако 
да ограда и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се 
ограђује. Врата капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије.

Паркирање возила Пaркирaњe  вoзилa  влaсник  oбjeктa  треба  да  обезбеди  нa 
сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли.



5. Услoви зa пројектовање и прикључење
Услови за прикључење

Водопривредна инфраструктура
Водовод у  складу  са  условима  ЈКП  „Руском“  из  Руског  Крстура, број 

397/2021  од  23.07.2021.  године,  за  потребе  снабдевања 
санитарном водом и  хидрантском мрежом са  појачивачем 
притиска за планиране објекте, прикључак на мрежу јавног 
водовода, извести на постојећи насељски водовод  Ø 63  из 
постојеће водоводне шахте наспрам к.п. број 5483  унутар 
регулације Улице Маршала Тита. 

Фекална канализација у  складу  са  условима  ЈКП  „Руском“  из  Руског  Крстура, број 
397/2021  од  23.07.2021.  године,  прихват  отпадних  вода  ће  се 
вршити у  водонепропусној септичкој јами на парцели.

Атмосферска канализација У складу са условима ЈКП „Комуналац“ Кула,  број  1594/2021 од 
05.07.2021. године, одвођење атмосферских вода са објеката 
и колских површина обезбедити усмеравањем ка слободним 
површинама на сопственој парцели.

Електроенергетска инфраструктура

Секундарна  нисконапонска 
мрежа

У складу  са  условима  за  пројектовање  и  прикључење 
„Електродистрибуција  Србија“  доо  Београд,  огранак 
Електродистрибуција  Сомбор,  број  8А.1.1.0.-Д.07.07.-94109/  -21, 
од 01.07.2021. године,  потребно  је  изградити  нову 
трафостаницу  типа  МБТС  20/0.4  kV  "Хладњача-Мањо"  са 
енергетским  трансформатором  до  630  kVA  у  оквиру 
предметне  парцеле.  ОММ  са  тросистемском  комплетном 
мерном групом у индиректном споју са модемом се налази у 
оквиру нове МБТС 20/0.4 kV "Хладњача-Мањо".

Саобраћајна инфраструктура
Колски и  пешачки  приступ 
парцели

У  складу са условима ЈКП „Комуналац“ Кула,  број  1594/2021 од 
05.07.2021.  године  и  Изменом  услова  за  пројектовање  и 
прикључење  број  1594-1/2021  од  19.07.2021.  године,  колски 
прилаз (две саобраћајне траке минималне  ширине по 3m) 
на  парцелу  обезбедити са некатегорисаног  атарског  пута 
к.п.  8992 к.о.  Руски Крстур. Колски прилаз на парцелу који 
се  обезбеђује са некатегорисаног  атарског  пута  к.п.  8992 
к.о.  Руски Крстур, треба изградити са тврдом подлогом или 
са истим коловозним застором као на кп. 8949/1 к.о. Руски 
Крстур.

Услови за пројектовање
Мере заштите од пожара Потребно је, пројекат за извођење објекта, чији је саставни 

део  и  Главни  пројекат  заштите  од  пожара  доставити  на 
сагласност  у   складу  са  Условима  у  погледу  мера  заштите  од 
пожара издатих од Министарства унутрашњих послова, Одељења 
за  ванредне  ситуације  Сомбор  09.28  бр.  217-9499/21-1  од 
13.07.2021. године.

Потреба процене
утицаја на животну средину

У  складу  са Мишљењем  Општинске  управе  општине  Кула, 
Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски 
менаџмент из Куле, број 018-501-101/2021 од 30.06.2021. године, 
инвеститор  је  у  обавези  да  се  обрати  овом  одељењу  са 
захтевом  за  одлучивање  о  потреби  процене  утицаја 
наведеног  пројекта  на  животну  средину. Уз  захтев 
приложити податке о расхладном флуиду хладњаче (врста и 
количина)

Мере од значаја за одбрану 
земље 

У  складу  са  Обавештењем  Министарства  одбране,  сектора  за 
материјалне ресурсе управе за инфраструктуру,  број  10387-2 од 
30.06.2021. године,  нема  посебних  услова  и  захтева  за 
прилагођавање потребама одбране земље.



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

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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020, 52/21) и члан 16 
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  ("Службeни 
глaсник РС", број 68/2019). 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
• Извод из пројекта за грађевинску дозволу,
• Елаборат енергетске ефикасности,
• Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења и 
накнади за Централну евиденцију,
• Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то 
право уписано у јавној књизи или је успостављено законом.
• Решење и доказ о уплати накнаде за коришћење јавних добара - постављање инсталација 
поред, испод или изнад на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у јавној 
својини општине Кула, у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних и некатегорисаних 
путева у јавној својини општине Кула (“Службени лист општине Кула” број 14/2019).

Приближна  укупна  дужина  трасе  прикључка  на  водоводну  мрежу на  к.п.  8949/1  к.о.  Руски 
Крстур, где је носиоц права на земљишту Општина Кула и АП Војводина (јавна својина) је 375m. 
(У надлежности ЈКП "Комуналац" Кула).

• Решење  и  доказ  о  уплати  накнаде  за  успостављање  права  службености  на 
непокретностима у  јавној  својини  општине  Кула,  у  складу  са  Одлуком о  условима  и  висини 
накнаде  за  успостављање  права  службености  пролаза  и  постављања  објеката  на 
непокретностима у јавној својини општине Кула ("Службени лист општине Кула" број 14/2019). 
Приближна укупна дужина  новог двоструког 20kV кабловског прикључног вода за нову МБТС 
20/0.4 кV "Хладњача-Мањо", до 630 кVA на к.п. 5492/6 к.о. Руски Крстур,  где је носиоц права на 
земљишту Општина Кула (њива 1. класе - јавна својина) је 25m. Приближна дужина прикључка 
на водоводну мрежу који прелази преко к.п. 5492/6 к.о. Руски Крстур, где је носиоц права на 
земљишту Општина Кула 250m (у надлежности одсека за имовинско правне послове Општине 
Кула).

Пројекат за грађевинску дозволу   мора садржати приказ прикључивања инсталација на   
инфраструктуру у складу са Законом, правилницима и Условима имаоца јавних овлашћења.

Локацијски  услови  важе  две  године  од  дана  издавања,  или  до  истека 
грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским 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:
• Извод  из  Плана  генералне  регулације  насеља  Руски  Крстур,  са  положајем  простора 
обраде;
• Диспозиција  изградње  хладњаче  са  складиштем  и  пословном  зградом,  колске  ваге, 
вагарске кућице и трафостанице на к.п.  5492/8 к.о. Руски Крстур са пратећим прикључцима на 
инфраструктуру;
• Приказ трасе прикључка на водоводну мрежу;
• Копија катастарског плана водова;
• Услови за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција 
Сомбор из Сомбора, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-94109/ -21, од 01.07.2021.године;
• Услови  за  пројектовање  и  прикључење  ЈКП  „Комуналац“  број  1594/2021  од 
05.07.2021.године;
• Измене  услова  за  пројектовање  и  прикључење  ЈКП  „Комуналац“  број  1594-1/2021  од 
19.07.2021.године;
• Услови  за  пројектовање  и  прикључење  ЈКП  "Руском"  Руски  Крстур,  број  397/2021  од 
23.07.2021. године;
• Услови у погледу мера заштите од пожара издатих од Министарства унутрашњих послова, 
Одељења за ванредне ситуације Сомбор 09.28 бр. 217-9499/21-1 од 13.07.2021. године;
• Мишљење Општинске управе општине Кула, Одељења за инвестиције, заштиту животне 
средине и енергетски менаџмент из Куле, број 018-501-101/2021 од 30.06.2021. године;
• Обавештење  Министарства  одбране,  сектора  за  материјалне  ресурсе  управе  за 
инфраструктуру, број 10387-2 од 30.06.2021.године;
• Идејно решење приложено уз захтев.

Обрадила: Милана Бокић, мастер инг. арх.

Доставити:
• Подносиоцу захтева, електронским путем
• Објављивање у електронском облику путем интернета
• Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику
• Архиви

                                                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
                                                                          Зорица Драгић, дипл. инг. грађ.








