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Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове 
oпштинске управе Кулa, поступајући по зaхтeву Предузећа за производњу, трговину и услуге 
"Рен" доо Руски Крстур, Јовгена Сопке 29, поднетог преко пуномоћника Лиценбергер Золике, 
из Куле, Улица 16. дивизије  број  81, 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 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 ПОДЗЕМНОГ НН ПРИКЉУЧНОГ ВОДА ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, 

НА К.П. БРОЈ 1273/1, 1276, 3361/2, 1277/1, 1277/3, 1278/5, 1278/6 
И 1278/2 К.О. РУСКИ КРСТУР

 
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 / начин 

коришћења
носиоц права на земљишту

1273/1 Руски 
Крстур

2.000m2 земљиште у грађевинском 
подручју /  пашњак 3. 
класе

друштвена својина, 
Удружење грађана 
"Јаребица"

1276 Руски 
Крстур

13m2 земљиште у грађевинском 
подручју /  трафо станица

државна својина РС,
корисник Општина Кула

3361/2 Руски 
Крстур

35.824m2 земљиште у грађевинском 
подручју / државни пут 
IIA реда

јавна својина АПВ,
Јавна својина, Општина 
Кула 

1277/1 Руски 
Крстур

1.252m2 земљиште у грађевинском 
подручју /  пашњак 3. 
класе

јавна својина, 
Општина Кула

1277/3 Руски 
Крстур

768m2 земљиште у грађевинском 
подручју /  остало

приватна својина, 
Предузеће за производњу, 
трговину и услуге "Рен" доо 
Руски Крстур

1278/5 Руски 
Крстур

10.306m2 земљиште у грађевинском 
подручју /  пашњак 3. 
класе

приватна својина, 
Предузеће за производњу, 
трговину и услуге "Рен" доо 
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1278/6 Руски 
Крстур

1.032m2 земљиште у грађевинском 
подручју /  пашњак 3. 
класе

приватна својина, 
Предузеће за производњу, 
трговину и услуге "Рен" доо 
Руски Крстур

1278/2 Руски 
Крстур

11.337m2 земљиште у грађевинском 
подручју /  зграда 
занатства и личних услуга

приватна својина, 
Предузеће за производњу, 
трговину и услуге "Рен" доо 
Руски Крстур

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

општине Кула", број 30/15) 

просторна целина, 
односно зона

зона едукативних туристичко рекреативних садржаја, улични 
коридори, пристаниште - товариште

3. Подаци о објекту
намена објекта подземни НН прикључни вод за пословни објекат на к.п. број 1278/2

тип објекта инфраструктурни

категорија објекта Г - локални електрични водови

класификациони број 
објекта 

222410

приближна дужина 
кабла

340m

4. Остали урбанистичко технички услови 
Трофазни прикључак је подземним НН кабловским водом, постављеним од постојећег 

НН блока МБТС са уградњом новог осигурачког сета до новог ОММ. ОММ је типа ПОММ-4 
постављен на типском бетонском постољу типа САБП-600.

Траса  подземног  НН  прикључног  кабловског  вода  је  од  новог  ОММ  -  ПОММ  4 
постављеног на АБ бетонско постоље уз постојећу дистрибутивну МБТС 20/0,4 kV “Водовод” 
до  главног  развода објекта  ГРО  постављеног  у  приземљу  објекта. НН  прикључни  вод  је 
подземни, положен у земљани ров.

Траса кабловког вода је од ОММ (ПОММ-4), постављеног уз МБТС “Водовод”, на к.п. 
број 1273/1, паралелно уз нови НН пекључни вод до средине МБТС. Затим траса кабла скреће 
и иде ка путу преко парцеле број 3361/2 к.о Руски Крстур, прелази државни пут IIА реда, 
деоница 110 на стационажи 9km+672m. Након преласка пута и парцеле уз пут траса кабла 
прелази парцелу број 1277/1 и улази и скреће дуж парцеле 1277/3 уз регулациону линију на 
1,0m, која је некатегорисани пут. Из ове парцеле након 35,5 m, траса скреће и улази у к.п. 
број 1278/5 и парцеле број 1278/6 након 111,3 m траса кабла улази у објекат. Траса кабла се 
завршава на главном разводу ГРО на к.п. бр. 1278/2 к.о. Руски Крстур. Кабел полагати у 
земљани ров на дубини 1,0 m, са ширином ископа 0,4 m. 

5. Услови за пројектовање и прикључење

Прикључци на електроенергетску мрежу: 
У складу са Решењем "ЕПС Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, 
број 8А.1.1.0.-Д.07.07.- 380198/_20 од 29. 12. 2020. године.

5. Услoви зa пројектовање 
Постављање НН кабла извршити у складу са условима:

• условима за пројектовање  "ЕПС Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција Сомбор 
из Сомбора, број 8А.1.1.0.-Д.07.08.- 42947-21 од 10. 02. 2021. године, 

• условима  "Телеком Србија"  А.Д.  Београд, број  А335-51020/2-2021 од  23.  02.  2021. 
године,
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• условима за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас" из Новог Сада, број 06-02-1/К-
250 од 26. 02. 2021. године,

• условима ЈКП "Руском" Руски Крстур, број 86/2021 од 11. 02. 2021. године,
• условима за пројектовање ЈП "Путеви Србије", број АХ1018 од 18. 02. 2021. године.

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

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, 83/18, 31/19, 37/19 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 са приказом управљачких ормана;
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;
3. Сагласност власника к.п. број 1273/1 к.о. Руски Крстур;
4. 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 дужина подземног НН кабловског вода на к.п. број  1277/1 
к.о. Руски Крстур, где је Општина Кула у јавној својини је 8,5m, што је у надлежности 
овог Одељења.

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. Графички прилог број 1 - Извод из Плана генералне регулације насеља Руски Крстур, 

са положајем простора обраде,
2. Графички  прилог  број  2  -  Изградња подземног  НН прикључног  вода  за  пословни 

објекат, на к.п. број 1273/1, 1276, 3361/2, 1277/1, 1277/3, 1278/5, 1278/6 и 1278/2 
к.о. Руски Крстур,

3. Копија катастарског плана водова,
4. Копија катастарског плана,
5. Услови за пројектовање "ЕПС Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција Сомбор из 

Сомбора, број 8А.1.1.0.-Д.07.08.- 42947-21 од 10. 02. 2021. године, 
6. Услови  "Телеком  Србија"  А.Д.  Београд, број  А335-51020/2-2021 од  23.  02.  2021. 

године,
7. Услови за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас" из Новог Сада, број 06-02-1/К-

250 од 26. 02. 2021. године,
8. Услови ЈКП "Руском" Руски Крстур, број 86/2021 од 11. 02. 2021. године,
9. Услови за пројектовање ЈП "Путеви Србије", број АХ1018 од 18. 02. 2021. године.
10.  Услови за пројектовање ЈКП "Комуналац" Кула, број 441/2021 од 23. 02. 2021. године,
11.Идејно решење приложено уз захтев.

Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.
Доставити:

1. Подносиоцу захтева, преко пуномоћника, електронским путем,  
2. Објављивање у електронском облику путем интернета,
3. Имаоцу јавних овлашћења, 
4. Архиви.                    

                                                                                      РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                                                   Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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