Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-19308-LOCH-2/2020
Заводни број: 05-353-220/2020
Дана 08.09. 2020. године
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе
Кулa, поступајући по зaхтeву Трбовић Предрагa из Црвенке, Улица Моше Пијаде бр.49а,
поднетог преко пуномоћника Драгане Бањанин из Новог Сада, Булевар цара Лазара бр. 3, 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 и 9/2020),
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),
Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-303/2017 од 10.07.2017. и Плана
генералне регулације насеља Црвенка ("Службени лист општине Кула", број 32/2007 и 17/2013)
издaje:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+1 (СТАН БРОЈ 1, СТАН БРОЈ 7, СТАН
БРОЈ 10 И ХОДНИКА) НА К.П. 2380/5 К.О. ЦРВЕНКА СА ПРАТЕЋИМ ПРИКЉУЧЦИМА НА
ИНФРАСТРУКТУРУ
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 парцелу
чини
Врста земљишта
Имаоци права на
парцели

Имаоци права на
објекту

Имаоци права на
посебним деловима
Који су предмет
реконструкције
(остали имаоци овде
нису наведени)

2380/5
Црвенка
5а 09m²
К.п. 2380/5 к.о. Црвенка
градско грађевинско земљиште
Република Србија (државна својина, з.с.), Јојић Драгана (право
коришћења, з.с.), Сокић Сретен (право коришћења, з.с.), Трбовић
Предраг (право коришћења, з.с.), Тркља Момир (право коришћења,
з.с.), УР Кафе бар Каспер Предраг Трбовић предузетник
(право коришћења, з.с.).
Јојић Драгана (приватна својина, з.с.), Сокић Сретен (приватна својина,
з.с.), Трбовић Предраг (приватна својина, з.с.), Тркља Момир (приватна
својина, з.с.), УР Кафе бар Каспер Предраг Трбовић предузетник
(приватна својина, з.с.), Шкрбић Сузана (приватна својина, з.с.).
Приземље:

број стана 1 - УР Кафе бар Каспер Предраг Трбовић предузетник
- приватна својина (пословни простор угоститељства 77m²)

број стана 10 - Трбовић Предраг - приватна својина (пословни
простор угоститељства 27m²)
Спрат:

број стана 7 - Трбовић Предраг - приватна својина (пословни
простор за који није утврђена делатност 223m²)

2. Плански документ
издаје се на основу
просторна целина
планирана зона

План генералне регулације насеља Црвенка ("Службени лист
општине Кула", број 32/2007 и 17/2013)
блок број 33 – ужа зона центра насеља
централна пословна зона

3. Подаци о објекту који се реконструише
намена објекта

пословни објекат

тип објекта
категорија објекта
класификациони број објекта

слободно-стојећи
Б
122011

Предмет реконструкције су посебни делови пословног објекта и то три посебна дела (стан
број 1 и 10 у приземљу, и стан број 7 на спрату) која су у власништву инвеститора, као и ходник
на спрату који је у заједничкој својини.
Стан број 1 у приземљу:
У овом посебном делу објекта се налази постојећа угоститељска радња Кафе бар Каспер и у њему
је предвиђено пробијање таванице, постављање челичних степеница и проширење кафеа на
спрат.
Нето површина овог посебног дела је 77m², а толика ће бити и након реконструкције.
Стан број 10 у приземљу:
Овај посебни део се по листу непокретности води као пословни простор угоститељства, а
представља постојећи улазни хол за спрат. Овај посебни део ће се адаптирати на следећи начин:
постојеће инсталације се мењају, постављају се нове подне облоге, ограда на степеништу се
фарба и мења се постојећа столарија и браварија.
Нето површина овог посебног дела је 27m², а толика ће бити и након реконструкције.
Стан број 10 на спрату:
Овај посебни део се по листу непокретности води као пословни простор за који није утврђена
делатност. Реконструкција овог дела се спроводи на начин да се формирају три функционалне
целине: 1. прву целину чини пословни део објекта у ком се од некадашњих канцеларија са
санитарним блоком формирају пет канцеларија са санитарним блоком.
2. другу целину чини угоститељска делатност, односно горе поменуто проширење кафеа
Каспер и ова целина ће се формирати на углу објекта.
3. трећа целина је предвиђена за туристичку делатност и формирање апартмана и соба.
Уклањањем старих зидова од штукара и преградних зидова од опеке, формираће се три
апартмана и једна једнокреветна соба.
Нето површина овог дела је 223m², а након рекунструкције нето пвршина ће бити 219,31m².
Заједничке просторије на спрату:
У ходнику је предвиђено бојење зидова, промена расвете, фарбање ограде и замена подне
облоге. За ову врсту радова је приложена писана сагласност оверена код нотара суседног
власника са којим се дели заједнички ходник (Драгана Јојић).
Нето површина заједничких просторија је 76m², а толика ће бити и након реконструкције.
Поред ових радова, реконструкцијом се предвиђа замена свих постојећих електро инсталација,
инсталација водовода и канализације. Сва браварија и фасадна столарија се мења, предвиђена је
топлотна изолација фасаде, планирано је постављање демит фасаде, подови се мењају, а сви
нови зидови се раде од гк плоча, у изведби која одговара намени просторије.
Кровна конструкција се задржава, мењају се само они делови који су оштећени и поставља се нов
цреп, као и нова термо и хидроизолација испод крова.
Прозори на углу објекта изнад постојећег кафеа се проширују.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења
Водовод

Фекална канализација

Секундарна нисконапонска
мрежа

Колски и пешачки приступ
парцели

Санитарна заштита

Услови противпожарне
заштите

Потребно је планирати нов прикључак на водоводну мрежу који ће
се извести у складу са условима за пројектовање и прикључење
ЈКП "Водовод"Црвенка, број 363/2020, од дана 28.08.2020. године.
Потребно је планирати нов прикључак на канализациону мрежу
који ће се извести у складу са условима за пројектовање и
прикључење ЈКП "Водовод" Црвенка, број 363/2020, од дана
28.08.2020. године.
У ходнику предметног објекта ће се поставити нови типски орман
мерног места тип МОММ-6, поред постојећег дрвеног ОММ у који ће
се уградити трофазна ел.бројила за предметне потрошаче – укупно
пет. Прикључак 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.-243138/-20 од 28.08.2020. године.
Постојећи

У складу са условима Покрајинског секретаријата за здравство,
сектора за санитарни надзор и јавно здравље, одељење у Сомбору,
број 138-53-00597-2/2020-07, од 01.09.2020. године.
У складу са Условима у погледу мера заштите од пожара МУП
Сектор за ванредне ситуације у Сомбору 09.28. број 217-12403/201 од 31.08.2020.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 и 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:

Идејни пројекат,

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,

Сагласност сувласника - Драгане Јојић

Како стамбено пословна зграда није формирала стамбену заједницу за радове на промени
фасаде (мењање облика и проширивање прозора) и за радове на крову потребно је доставити
сагласност 2/3 власника посебних делова, оверене код нотара.
Идејни пројекат 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. 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 Црвенка, са положајем простора обраде;

Диспозиција реконструкција дела пословног објекта на к.п. 2380/5 к.о. Црвенка са пратећим
прикључцима на инфраструктуру;

Копија катастарског плана водова;

Услови за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција", Огранак Електродистрибуција
Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-243138/-20 од 28.08.2020. године..;

Услови за пројектовање и прикључење ЈКП "Водовод" Црвенка, број 363/2020, од дана
28.08.2020. године.;

Услови у погледу мере заштите од пожара МУП Сектор за ванредне ситуације у Сомбору
09.28. број 217-12403/20-1 од 31.08.2020.године;

Услови Покрајинског секретаријата за здравство, сектора за санитарни надзор и јавно
здравље, одељење у Сомбору, број 138-53-00597-2/2020-07, од 01.09.2020. године.

Идејно решење приложено уз захтев.

Сагласност сувласника (Драгана Јојић)
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:
Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЦРВЕНКА
("Сл. лист општине Кула", број 32/07 и 17/13)
ЛЕГЕНДА:
положај простора обраде

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БРОЈ 2

S

ОБРАДИЛА:
Милана Бокић, мастер. инг. арх.

Р = 1 : 1000
к.п. 2380/5 к.о. Руски Крстур
површине: 509 m2

ДИСПОЗИЦИЈА ПЛАНИРАНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈE ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+1
(СТАН БРОЈ 1, СТАН БРОЈ 7, СТАН БРОЈ 10 И ХОДНИК)
НА К.П. 2380/5 К.О. ЦРВЕНКА СА ПРАТЕЋИМ ПРИКЉУЧЦИМА НА ИНФРАСТРУКТУРУ
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ЛЕГЕНДА:
грађевинска парцела

2380/5

регулациона линија = грађевинска линија
ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
постојећи пословни објекат у оквиру
ког се налазе делови објекта
који су предмет реконструкције

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ

делови објекта на спрату
који су предмет реконструкције

нови типски ОММ тип МОММ-6
поред постојећег дрвеног ОММ
који ће се гасити

делови објекта у приземљу
који су предмет реконструкције

нови кабловски прикључни вод
извести каблом типа PP00-A 4x50mm2

водомерни шахт са комбинованим водомером

пешачки трг - улица

нов прикључак на водоводну мрежу

тротоар

нов прикључак на канализациону мрежу

зелене површине
улази у објекте
постојећи НН надземни прикључни вод
који се демонтира
постојећа 20+0.4 kV мрежа
постојећи гвоздено решеткасти стуб
водоводна мрежа вод ДН200 (АЦ цев)
санитарно фекална канализација (ДН250)
GAS

GAS

GAS

гасна мрежа

напомена: старе инсталације водовода
и канализације укинути.

