
ОПШТИНСКА УПРАВА
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-2134-LOC-1/2021
Заводни број: 05-353-25/2021
Дана 23. марта 2021. године   
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa, 
поступајући  по зaхтeву Дома културе  Руски  Крстур  из  Руског  Крстура,  Улица Русинска  број  75, 
поднетог преко пуномоћника "Thermo Biro” из Суботице, Улица Мурска број 1, кога заступа Марки
Дарко, на основу члaна 53а став 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, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), 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  број  015-112-104/2020-4  од  08.02.2020.  године и Плана  детаљне  регулације  ужег 
центра насеља Руски Крстур ("Сл. лист општине Кула", бр. 1/2004), издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ГРЕЈНОГ СИСТЕМА КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊУ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ПОСТАВЉАЊЕМ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА У ДОМУ 

КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР НА К.П. 817 К.О. РУСКИ КРСТУР 

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

1. Подаци о катастарској парцели 

к.п. број
к.о. Руски 
Крстур

површина грађевинску 
парцелу чини

врста 
земљишта

носиоц права на 
земљишту

имаоци права на
објекту број 1

817 18 а 93 m² к.п. број 817 Земљиште у 
грађевинском 
подручју

Државна својина
Република Србија,
јавна својина
Општина Кула,
приватна својина
Ковачевић 
Синиша,
право коришћења
Гаћа Желимир,
право коришћења
Говља Наталија,
право коришћења
Говља Кристијан,
право коришћења
Дудаш Ирина,
право коришћења
Папуга Амалија

јавна својина
Општина Кула,
приватна својина
Ковачевић Синиша,
приватна својина
Гаћа Желимир,
приватна својина
Говља Наталија,
приватна својина
Говља Кристијан,
право коришћења
Дом културе Руски
Крстур,
приватна својина
Дудаш Ирина,
приватна својина
Папуга Амалија

имаоци права на
посебном делу
(2, 5, 8)

јавна својина
Општина Кула,
право коришћења
Дом културе Руски
Крстур

1

Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa



2. Плански документ

издаје се на основу Плана детаљне регулације ужег центра насеља Руски Крстур ("Сл.
лист општине Кула", бр. 1/2004)

просторна целина блок број 23

планирана зона зона јавних функција – култура (Дом културе)

3. Подаци о објекту који се гради

намена објекта Унутрашња  гасна  инсталација са  постављањем  гасног  генератора 
контејнерског типа

тип објекта инфраструктурни објекат

категорија објекта Г

класификациони број 
објекта

222100

4. Правила за изградњу 

За потребе снабдевања гасом Дома културе Руски Крстур у Руском Крстуру, врши се прикључење на 
гасну мрежу. 
За изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице, издати су локацијски услови број 
ROP-KUL-1525-LOC-1/2021, заводни број  05-353-16/2021 од 17. марта 2021. године. 
Због  дотрајалости  котла  на  чврсто  гориво,  планира  се  реконструкција  постојеће  котларнице  и 
уградња унутрашње гасне инсталације са постављањем гасног генератора контејнерског типа који би 
се прикључио на већ постојећи грејни систем котларнице.
Од МРС Г-40 се води надземни челични гасовод и врши се прикључење гасног генератора. 
Гасни  генератор  је  предвиђен  за  спољашњу  монтажу,  називног  топлотног  капацитета  450  kW. 
Генератор се састоји од три  појединачна гасна котла који су повезани у каскадну везу. Топловодни 
цевовод гасног генератора се води у спољњем простору до места продора у постојећу котларницу.
Поставком гасног генератора, цевовод топле/ хладне воде би се водио до постојеће котларнице где 
би се прикључили на постојећи вод котла на чврсто гориво предвиђеног за грејање објекта дома 
културе. На постојећем цевоводу би се урадила поставка вентила која би омогућила да котао на 
чврсто гориво постане резервни агрегат за загревање објекта дома културе у случају хаварије гасног 
генератора или проблема са снабдевањем гасом. 

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења

Прикључак на дистрибутивну гасну мрежу: у складу са условима за пројектовање и прикључење ЈП 
"Србијагас" Нови Сад, број 06-02-1/K-292 од 23.02.2021. године.
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 09.28 број 217-
2903/21-1 од 08.03.2021. године. Потребно је, пројекат за извођење објекта, чији је саставни део и 
Главни пројекат заштите од пожара доставити на сагласност.

6. Могућност издавања грађевинске дозволе односно решења о одобрењу извођења радова 
у складу са захтевом

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, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 28 Правилника 
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  ("Службeни глaсник РС",  број 
68/2019).

Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова прилаже се:
1. Идејни пројекат
2. Елаборат заштите од пожара
3. Доказ о уплаћеној административној  такси за подношење захтева и доношење решења 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
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Захтев  за  издавање  решења  о  одобрењу  извођења  радова,  може  поднети  само  власник 
земљишта и објекта. 

Локацијски услови важе две године од дана издавања. 
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 детаљне регулације ужег центра насеља Руски Крстур, са положајем простора 

обраде
2. Диспозиција планиране  реконструкције грејног система котларнице и уградња унутрашње 

гасне  инсталације  са  постављањем гасног  генератора  контејнерског  типа  у Дому културе 
Руски Крстур на к.п. 817 к.о. Руски Крстур 

3. Копија катастарског плана 
4. Копија катастарског плана водова
5. Услови  за  пројектовање  и  прикључење  ЈП  "Србијагас"  Нови  Сад,  број  06-02-1/K-292 од 

23.02.2021. године
6. Услови у погледу мера заштите од пожара, МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења 

за ванредне ситуације у Сомбору 09.28 број 217-2903/21-1 од 08.03.2021. године
7. 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

                                                                           За РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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