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Кула

 

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинe
Кулa, нa зaхтeв зaхтeву SIMTIM доо Нови Сад (матични број 08664048, ПИБ
101646832), Улица партизанска 64Б, поднетог преко пуномоћника Лазић Дике (ЈМБГ
0207960810019) из Црвенке, Улица Моше Пијаде број 49, 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021),
члана 8 Уредбе о локацијским условима ("Службeни глaсник РС", број 115/2020),
Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", број 18/2016), члана 18 Одлуке
о општинској управи ("Сл. лист општине Кула", број 20/2019) и Овлашћења начелника
Општинске управе Кула број 015-112-100/2021-1 од 08. 07. 2021. године и Плана
генералне регулације насеља Црвенка ("Службени лист општине Кула", број 32/07 и
17/2013) издaje:

 

Л О К А Ц И Ј С К Е    У С Л О В Е

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПРЕНАМЕНУ ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ У ЗГРАДУ ТРГОВИНЕ -
ПРОДАВНИЦА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА (ОБЈЕКТА БРОЈ 3 И 4 НА К.П.) И
РУШЕЊЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА (ОБЈЕКАТ БРОЈ 2 НА К.П. НА К.П. БРОЈ 3064 И

4978/9 К.О. ЦРВЕНКА

 

Ови услови садржe податке о могућностима и ограничењима градње.

1. Подаци о катастарским парцелама

к.п.
број:

катастарска
општина:

површина: врста земљишта: носиоц права на земљишту:



3064 Црвенка 992m2
Земљиште у
грађевинском
подручју

Право коришћења:
ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СИМТИМ ДОО ВЕТЕРНИК

4978/9 Црвенка 30m2
Земљиште у
грађевинском
подручју

Приватна својина:
ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СИМТИМ ДОО ВЕТЕРНИК

2. Плански документ

издаје се на основу Плана генералне регулације насеља Црвенка ("Службени лист
општине Кула", број 32/07 и 17/2013)

просторна целина блок број 43

планирана зона Ужа зона центра наасеља - Зона вишепородичног становања

3. Подаци о планираном објекту

намена објекта
реконструкција и пренамена помоћне зграде у зграду
трговине - продавница прехрамбених производа (објекта број
3 и 4 на к.п.)

тип објекта Слободно стојећи објекат

категорија објекта Б

класификациони број
објекта

123001

бруто површина
објекта

324m²

спратност П+0 (приземље)

Планом генералне регулације насеља Црвенка ("Службени лист општине Кула", број
32/07 и 17/2013), катастарске парцеле 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка се налази у ужој
зони центра наасеља - зони вишепородичног становања, где је планирана изградња



објеката вишепородичног становања са четири и више стамбених јединица које у
приземљу обавезно садрже пословне просторије. Омогућено је присуство помоћних
просторија и на етажама. Изградња објеката и уређење површина унутар уже зоне
центра насеља, осим за зону породичног становања, изградњу инфраструктуре,
изградњу објеката од општег интереса, реконструкцију постојећих објеката, ће се
разрађивати урбанистичким пројектом.

У зони вишепородичног становања на објектима и површинама где је планом утврђна
промена немене до реализације планираних решења може се одобрирти текуће и
инвестиционо одржавање постојећих објеката, реконструкција и ограничена доградња
која је потребна, са задржавањем постојеће намене.

На основу горе наведеног, за радове на реконструкцији и пренамени помоћне зграде у
зграду трговине - продавница прехрамбених производа (објекта број 3 и 4) на к.п. број
3064 и 4978/9 к.о. Црвенка, је потребна израда урбанистичког пројекта.

 

4. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом

Није могуће издавање грађевинске дозволе на основу поднетог захтева, с обзиром да
захтев, односно идејно решење, није у складу са важећим планским документом.

На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Кула, у
року од три дана од дана достављања.

 

Саставни део локацијских услова је:

1. Иејно решење приложено уз захтев

 

Обрадила: Славка Срдић , дипл. инг. арх.

 

Доставити:

1. Подносиоцу захтева, електронским путем

2. Објављивање у електронском облику путем интернета

3. Архиви

 

 

 

                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

                                                                             Зорица Драгић, дипл. инг. грађ.


