
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-6764-LOCА-4/2016
Заводни број: 05-353-67/2016
Дана 12. 07. 2016.
Кула

Oдeљeњe зa  урбанизам,  кoмунaлно -  стамбене и имовинско  -  правне послове oпштинe 
Кулa,  поступајући  по зaхтeву  ПТД  "Агрохома"  доо  (МБ  21031658)  из  Руског  Крстура, 
Русинска број 107, поднетог преко пуномоћника Каса Ференца  (ЈМБГ 0901954800072) из 
Темерина, Николе Пашића број 103, 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 и 114/2015), члана 154 став 1 Закона о општем управном поступку ("Сл. лист 
СРЈ", број 33/97, 31/2001 и 30/2010), члана 17 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист 
општине Кула", број 16/2008, 4/2009, 27/2012 и 36/2012) и  Плана генералне регулације 
насеља Руски Крстур ("Службени лист општине Кула", број 30/15), 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 СИЛОСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИТАРИЦА 3х700t СА СУШАРОМ 

ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА И ОПРЕМОМ; НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА СМЕШТАЈ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ;

ДОГРАДЊУ ГАРАЖЕ ЗА СМЕШТАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА К.П. БРОЈ 5486 К.О. РУСКИ КРСТУР

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима 
градње на к.п. број 5486 к.о. Руски Крстур и све услове за израду техничке документације.

Измене  локацијских  услова  се  односе  на  исправку  висине  и  спратности  тампон 
ћелија,  надстршнице  изнад  усипног  коша и  пријемног коша са   полукип  платформом; 
габарита  надстрешнице за смештај пољопривредне  механизације и изградњу објеката по 
фазама. 

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

кат. 
општина

површина грађевинску 
парцелу 
чини

врста 
земљишта

носиоц права на 
земљишту:

подаци о 
теретима:

5486 Руски 
Крстур

2ha 11a
19m2

к.п. број 
5486

земљиште у
грађевинском
подручју

приватна 
својина - ПТД 
Агрохома доо 
Руски Крстур 

нема

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

("Службени лист општине Кула", број 30/15)

просторна целина блок број 42

планирана зона пословно стамбена зона
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3. Подаци о објектима који се граде

намена тип објекта катего
рија

класифи
кациони 
број

бруто 
површина 
објекта 

спратно
ст

висина 

1. силосне ћелије 
3х700t

слободно-
стојећи

Б 127131 235,62m2 - 16,65m

2. тампон ћелије 2 
х300t

слободно-
стојећи

Б 127131 75,42m2 - 16,04m

3. сушара слободно-
стојећи

Б 127131 19,84m2 - 15,45m

4. елеваторски шахт 
са везним 
каналом 

слободно-
стојећи

Б 127131 31,58m2 - подземно

5 машинска кућица 
са елеваторским 
стубом

слободно-
стојећи

А 127141 80m2 П+1 10,85m
висина 
елеваторског 
стуба 21,5m

6. пријемни кош са 
полукип 
платформом

слободно-
стојећи

Б 127131 97,44m2 - подземно

7. надстршница 
изнад усипног 
коша

слободно-
стојећи

А 127141 279,11m2 П+0 - нижи део 
6,12m
- виши део 
10,08m

8. надстрешница за 
смештај 
пољопривредне 
механизације

слободно-
стојећи

А 127141 -површина 
приземља 
154,98m2,

П+0 4,48m

9. доградња гараже 
за смештај 
пољопривредне 
механизације

слободно-
стојећи

А 127141 64,2m2 П+0 6,76m

10 везни 
транспортер са 
ходном стазом    

- Б 127131 20,75m2 - 17,1m

4. Правила грађења 
Намена објеката објекти пољопривредне производње

Растојање грађевинске линије од 
регулационе линије

Објекти се постављају на удаљености од 45,65m до 
170m од регулационе линије.

Растојање грађевинске линије од 
међа суседних парцела

Удаљеност  објекта  (са  испадима)  од  међне  линије 
према к.п.  број  5492/1 к.о.  Руски Крстур је  5,98m. 
Удаљеност  силоса  од међне линије  према  к.п.  број 
5485 к.о.  Руски  Крстур је  21m.  Надстрешница  за 
смештај пољопривредне механизације се поставља на 
међну линију према к.п. број 5485 к.о. Руски Крстур, 
на основу приложене сагласности власника наведене 
катастарске парцеле. 

индeкс зaузeтoсти 11,97 % (макс. 60 %)
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индeкс изгрaђeнoсти 0,12 (макс. 1,2)  

Ниво подземних вода Мaксимaлни нивo пoдзeмних вoдa сe  креће од 
84,43m до 85,78 m н.м.

Степен сеизмичности Стeпeн сeизмичнoсти 8 стeпeни пo МЦЗ  скали.

Услови заштите инсталација При укрштању и паралелном вођењу прикључака са 
постојећом  инфраструктуром  придржавати  се  свих 
правила  која  важе  за  одређену  врсту  инсталација. 
Неопходно  је  пре  почетка  радова  извршити 
откривање  подземних  инсталација  ручним  ископом 
(шлицовањем) у попречном профилу улице;

Ограђивање грађевинске парцеле Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу  сe oгрaђивaти  зидaнoм, 
или  транспарентном  oгрaдoм  дo висинe oд  2  m. 
Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну 
или  рeгулaциoну  линиjу,  тaкo дa oгрaдa,  стубoви 
oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe 
oгрaђуje.  Грaђeвинскe пaрцeлe се  мoгу  oгрaђивaти и 
живoм зeлeнoм  oгрaдoм. Врaтa и кaпиja нa уличнoj 
oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe линиje

Паркирање возила Паркирање  возила  обезбедити  на  сопственој 
грађевинској парцели.

Етапност изградње У  I  фази ће  се  градити  следећи  објекти:  силосне 
ћелије  3х700t;  тампон  ћелије  2х300t;  сушара; 
елеваторски  шахт  са  везним  каналом; машинска 
кућица  са  елеваторским  стубом;  пријемни кош  са 
полукип  платформом;  надстршница  изнад  усипног 
коша;  надстрешница  за  смештај  пољопривредне 
механизације
У  II фази ће се градити следећи објекти:  доградња 
гараже  за  смештај  пољопривредне  механизације; 
везни транспортер са ходном стазом

6. Услoви зa пројектовање и прикључење имаоца јавних овлашћења

Услови за прикључење

прикључење на електроенергетску 
мрежу

прикључење 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.-131246/4-
16 од 23.05.2016. 

прикључење на гасну мрежу прикључење  на  гасну  мрежу  извести  у  складу  са 
Условима  за  пројектовање  и  прикључење  ЈП 
"Србијагас"  Нови  Сад,  број  02-05-1/16-253 од 
13.05.2016.  

Услови за пројектовање

Заштита животне средине На  основу  Мишљења  Одељења  за  инспекцијске 
послове  и  заштиту животне  средине,  број  014-501-
66/2016 пд 19.05.2016. године, носилац пројекта је у 
обавези  да  се  обрати  одељењу  са  захтевом  за 
одлучивање о потреби процене утицаја  пројекта на 
животну средину.
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Инвестициони објекти од значаја 
за одбрану земље

Министарство  одбране  нема  посебних  услова  и 
захтева за прилагођавање потребама одбране земље, 
у складу са дописом број 1494-2 од 17.05.2016.

Услови заштите од пожара У  складу  са  Условима  у  погледу  мера  заштита  од 
пожара и експлозија Одељења за ванредне ситуације 
у Сомбору број  217-4999/16 од 18.05.2016. године. 
Исто  Одељење  даје  сагласност  на  Пројекат  за 
извођење  који  садржи  Главни  пројекат  заштите  од 
пожара.

Услови заштите цивилног 
ваздухопловства

У  складу  са  Решењем  Директората  цивилног 
ваздухопловства  Републике  Србије  од  12.05.2016. 
године

7. Могућност издавања грађевинске дозволе 

Ови локацијски  услови,  односно измена локацијских  услова  садрже елементе  из 
локацијских услова  број  ROP-KUL-6764-LOCH-2/2016 од 27.  маја 2016. године (заводни 
број: 05-353-39/2016).

Измене локацијских услова се односе на исправку тачке 3. "Подаци о објектима који 
се граде" локацијских услова број ROP-KUL-6764-LOCH-2/2016 од 27. маја 2016. године. 

Локацијски  услови  број  ROP-KUL-6764-LOCH-2/2016  од  27.  маја  2016. године 
(заводни  број:  05-353-39/2016)  и  ова  измена  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). 

Захтев за издавање грађевинске дозволе се подноси електронским путем, пријавом 
кроз ЦИС (централни информациони систем), при чему се електронска документа прилажу 
у следећим форматима:

1. текстуални део се доставља у  pdf формату, електронски потписан.
2. графички прилози могу бити достављени у једном или више докумената, у следећим 

форматима:
 - dwg или dwf формату који су електронски потписани, или
 - dwg или dwf формату који нису електронски потписани, са пратећим документом 
формата pdf истог садржаја који је електронски потписан.

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. Елаборат заштите од пожара;
4. Студија  о  процени  утицаја  на  животну  средину,  уколико  је  утврђена  потреба 

процене  утицаја  на  животну  средину,  или  решење  којим  је  утврђено  да  није 
потребна израда студије;

5. Доказ о власништву Чакан Михајла над к.п. број 5485 к.о. Руски Крстур;
6. Доказ  о  уплаћеној  административној  такси  за  подношење  захтева  и  доношење 

решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију;
7. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је 

то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом;
8. У складу са чланом 11 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта  ("Службени  лист  општине  Кула",  број  2/15),  допринос  за  ову  врсту 
објеката се не плаћа.
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8.  Издавање  решења  о  одобрењу за извођења  радова  -  члан  145.  Закона  o 
плaнирaњу и изгрaдњи за изградњу стубне трафостанице 

У обавези сте да за изградњу стубне трафостанице 20/0,4kV "Агрохома" поднесете 
захтев  за  издавање  Решења  о  одобрењу за извођења  радова  -  члан  145.  Закона  o 
плaнирaњу  и  изгрaдњи.  Ови  Локацијски  услови  су  истовремено  основ  и  за  издавање 
Решења обзиром да садрже услове за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција", 
Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора.

9. Саставни део локацијских услова су: 

1. Извод из Плана генералне регулације насеља Руски Крстур, са положајем простора 
обраде

2. Диспозиција објеката – изградња силоса  за  складиштење  житарица  3х700t са 
сушаром пратећим објектима и опремом; надстрешнице за смештај пољопривредне 
механизације; доградња гараже за смештај  пољопривредне механизације на к.п. 
број 5486 к.о. Руски Крстур;

3. Сагласност Чакан Михајла, власника к.п. број 5485 к.о. Руски Крстур;
4. Копија катастарског плана,  број: 953-1/2016-110 од 10.05.2016. године, издате од 

стране РГЗ, Службе за катастар непокретности Кула;
5. Копија катастарског плана водова, број 956-01-17/2016-110 од 10.05.2016. године, 

издате од стране РГЗ, Службе за катастар непокретности Кула;
6. Услови  за  пројектовање  и  прикључење  "ЕПС  Дистрибуција",  Огранак 

Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број  8A.1.1.0.-Д.07.07.-131246/4-16 од 
23.05.2016. 

7. Услови за пројектовање и прикључење ЈП "Србијагас" Нови Сад, број  02-05-1/16-
253 од 13.05.2016.

8. Услови  у  погледу  мера  заштита  од  пожара  и  експлозија  Одељења  за  ванредне 
ситуације у Сомбору број 217-4999/16 од 18.05.2016. године. 

9. Обавештење Министарства одбране број 1494-2 од 17.05.2016.
10.Мишљење Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине, број 014-

501-66/2016 од 19.05.2016. године;
11.Решење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије  од 12.05.2016. 

године;
12.Идејно решење.

Обрадила: Славка Срдић, дипл. инг. арх.

Доставити:
1. ПТД "Агрохома" доо из Руског Крстура, Русинска број 107,
2. Објављивање у електронском облику путем интернета,
3. Имаоцима  јавних  овлашћења  (ЈП  "Србијагас"  Нови  Сад,  "ЕПС  Дистрибуција", 

Огранак  Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора, Одељење  за  ванредне 
ситуације у Сомбору, Министарство одбране,  Одељење за инспекцијске послове 
и  заштиту  животне  средине општине  Кула,  Директорат  цивилног 
ваздухопловства Републике Србије),

4. Архиви.

                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ:
                                                                                Владимир Павков, дипл. правник
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