Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-17-LOCА-3/2020
Заводни број: 05-353-363/2020
Дана 16. децембра 2020. године
Кула
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове
oпштинске управе Кулa, поступајући по зaхтeву ДОО Jaffa фабрике бисквита Црвенка,
Маршала Тита 245, поднетог преко пуномоћника Повреновић Милорада из Београда,
Захумска број 10, 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 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 015-112104/2020 од 08. 02. 2020. године и Плана генералне регулације насеља Црвенка
("Службени лист општине Кула", број 32/07 и 17/2013) издaje:
ИЗМЕЊЕНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ МАГАЦИНА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА I У МАГАЦИН СИРОВИНА ДЕО И МАГАЦИН ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА - ДЕО, ГАРДЕРОБА ПОГОНА I У МАШИНСКУ
И ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦУ СА МАГАЦИНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ГАРДЕРОБА ПОГОНА
II У МАШИНСКУ РАДИОНИЦУ, ЦЕНТРАЛНУ ЛАБОРАТОРИЈУ И МАГАЦИН СИРОВИНА
- ДЕО, ДОГРАДЊА КРОВА ПОГОНА I; РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА МАГАЦИНА
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА ПОГОНА II, МАГАЦИНА АМБАЛАЖЕ ПОГОНА I, ЦЕНТРАЛНОГ
МАГАЦИНА СИРОВИНА, ПОДСТАНИЦЕ ПОГОНА II, ЦЕНТРАЛНЕ ГАРДЕРОБЕ, КРОВА
ИЗНАД ЧИЛЕРА ПОГОНА II И МАНИПУЛАТИВНОГ САОБРАЋАЈНОГ ПЛАТОА
ФАБРИКЕ; ИЗГРАДЊА СКЛАДИШТА ЗА ОДЛАГАЊЕ ПАЛЕТА, МАГАЦИНА
ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА И НЕУСЛОВНОГ ПРОИЗВОДА, ПАРКИНГА ЗА АУТОМОБИЛЕ
И ПОДЗЕМНЕ КОЛСКЕ ВАГЕ НА К.П. БРОЈ 3620/17 И 7762/2 К.О. ЦРВЕНКА
Ови услови садрже податке о могућностима и ограничењима градње и све услове за
израду техничке документације.
1. Подаци о катастарским парцелама
комплекс фабрике
к.п. број

3620/17

7762/2

к.о.

Црвенка

површина

4ha 85а 17m2

1ha 54а 16m2

врста земљишта и
култура

изграђено градско грађевинско
земљиште

градско грађевинско земљиште

врста права и облик
својине

ДОО Jaffa фабрике бисквита ДОО Jaffa фабрике бисквита Црвенка
Црвенка - приватна својина
- приватна својина

могућност формирања Грађевинску парцелу чини к.п. број 3620/17 и 7762/2 к.о. Црвенка,
грађевинске парцеле површине 6ha 39а 33m2. Обавеза је инвеститора да формира
грађевинску парцелу, пре подношења захтева за издавање употребне
дозволе.
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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 52

планирана зона

радна зона

3. Подаци о објектима који се граде
намена
категорија класификацио бруто
ни број
површина
објекта

спратност висина

I ФАЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
1.

реконструкција
подсанице R11

В

125103

89m2

П+0

6,62m

2.

реконструкција меланж
R3

Б

127112

114m2

-

постојеће

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА
3.

централни магацин
сировина - D4, D14, D15,
D16, D17, D18

В

125103

1.485,71m2

П+0

15,56m

4.

анекс уз погон I - D21

В

125103

38,583m2

П+0

13,80m

5.

кров изнад машинске
опреме погона II (изнад
равног крова), техничка
етажа - D30

В

125103

206,42m2

П+1

13,27m

6.

munch roll of - D23

В

125103

12,97m2

П+0

постојеће

7.

хлорисање - D22

В

125103

29,1m2

П+0

постојеће

8.

улаз за инсталације D20

В

125103

7,26m2

-

постојеће

8.

противпожарно
степениште погон II

В

125103

16,13m2

-

постојеће

ИЗГРАДЊА
1.

магацин хемијских
средстава - N2, N3

Б

125221

152,78m2

П+0

6,62m

2.

колска вага у нивоу
саобраћајнице - N5

Б

127112

-

-

-

II ФАЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА
1.

техничке просторије D3, трпезаријa, кухињa,
портирницa, гардеробa
и др. - D5

В

125103

675,63m2

П+1

9,1m

2.

паркинг за путничке
аутомобиле испред
улаза - ПА

Г

211201

395,74m2

-

-
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III фаза
РЕКОНСТРУКЦИЈА
1.

централна лабораторија
- R7

В

125103

450,44m2

П+0

постојеће

2.

машинске радионице и
прање опреме - R8, R9

В

125103

281,58m2

П+0

постојеће

3.

пуњење акумулатора
виљушкара - R10

В

125103

81,16m2

П+0

постојеће

4.

котларница - R12

В

125103

144,45m2

П+0

постојеће

5.

део централног
магацина сировина - R13

В

125103

21,4m2

П+0

постојеће

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА
1.

централни магацин
сировина - D4-1, D4-2

В

125103

158,49m2

П+0

постојеће

2.

магацин амбалаже - D1

В

125103

1.070,56m2

П+0

постојеће

В

125103

267,3m2

П+0

5,60m

ИЗГРАДЊА
1.

магацин неусловног
производа у продужетку
I фазе - N3

IV фаза
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА
1.

дела магацина готових
производа - R1, R2

В

125103

966,06m2

П+0

13,27m

2.

реконструкција
постојећег крова и
формирање техничке
етаже - 11, D18

В

125103

3.340,81m2

П+1

13,27m

Г

211201

396,31m2

-

-

ИЗГРАДЊА
1.

паркинг за путничке
аутомобиле

V фаза
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА
1.

магацин готових
производа - D6

В

125103

2.387,55m2

П+0

15,51m

ИЗГРАДЊА
1.

изградња складишта
палета - N1

В

125103

266,4m2

П+0

5,60m

објекти који се уклањају
1.

I фаза
танк за мазут (4) и интерна бензинска станица (21)

2.

II фаза
портирница и надземна колска вага (19)

3.

v фаза
складиште палета (није укњижено) (38)
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4. Правила грађења
намена

прехрамбена индустрија - фабрика бисквита

растојање грађевинске
линије од регулационе
линије

објекти се могу постављати на регулационој линији

растојање од међних линија

мин. 3m.
Диспозиција објеката мора бити у складу са Условима ЈКП
"Водовод" Црвенка број 116/2020 од 23.03.2020. године и
Условима за пројектовање и прикључење "ЕПС Дистрибуција",
Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број
8A.1.1.0.-Д.07.07.-92812/2-20 од 31. 03. 2020. године.

максимални ниво подземних 83,45m нм
вода
степен сеизмичности

8 стeпeни пo МЦЗ скали.

индекс заузетости

41,86% (макс. 70%)

индекс изграђености

0,57 (макс 2)

ограђивање грађевинске
парцеле

Парцела се може оградити зиданом оградом висине максимално
2,2m тако да ограда и стубови ограде буду на парцели која се
ограђује. Врaтa кaпиje нa уличнoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти
вaн рeгулaциoнe линиje.

паркирање возила и
приступне саобраћајнице

Пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe влaсник oбjeктa,
oбeзбeђуjе нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe
jaвнoг путa.
Планирана је изградња паркинг простора у II и IV фази, као и
приступних и манипулативних платоа и саобраћајница у складу
са планираном организацијом простора.

5. Услoви зa пројектовање и прикључење
Услови за прикључење
прикључење на јaвни пут

постојећи прикључак

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.-92812/2-20 од 31. 03. 2020. године.

водовод

постојећи

фекална канализација

постојећа

атмосферска канализација
адовима Падовима и риголима атмосферилије спровести у атмосферску
канализацију. Квалитет вода, мора да одговара 2.б класи вода.
Услови за пројектовање
санитарни услови

У складу са општим и посебним санитарним условима
Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни
надзор и јавно здравље, број 138-53-00227-2/2020-07 од 17. 03.
2020. године.

заштита водозахвата

У складу са Условима ЈКП "Водовод" Црвенка број 116/2020 од
23. 03. 2020. године
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Потреба процене утицаја на
животну средину

У складу са Мишљењем Општинске управе општине Кула,
Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски
менаџмент из Куле, број 018-501-43/2020 од 23. 03. 2020.
године, инвеститор је у обавези да се обрати овом одељењу са
захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на
животну средину.

Услови заштите од пожара и
експлозија

у складу са Условима у погледу мера заштите од пожара, МУП-а,
Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације
у Сомбору број 217-4869/20-2 од
18. 03. 2020. године.
Потребно је, пројекат за извођење објекта, чији је саставни део
и Главни пројекат заштите од пожара, доставити на сагласност.

Услови заштите одбране
земље

у складу са Обавештењем, Министарства одбране, Сектор за
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру из Београда,
број 4919-2 од 18. 03. 2020. године

5. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом
Измене локацијски услова садрже све елементе Локацијских услова број Број
предмета: ROP-KUL-17-LOC-2/2020 под заводним бројем 05-353-59/2020 од 18. 05. 2020.
године са делимично измењеним површинама и радовима.
Ови локацијски услови 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, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 и 9/2020) и члан 16 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 68/2019).
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, који садржи и саобраћајне и манипулативне
површине и паркинг простор (зависно од фазе). Пројекту за грађевинску дозволу
прилаже се елаборат енергетске ефикасности, израђен према прописима о
енергетској ефикасности зграда;
3. 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;
4. Елаборат заштите од пожара;
5. Пројекат рушења за све фазе;
6. Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења
о грађевинској дозволи и накнаде 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. Сагласност хипотекарног повериоца, сходно Закону о хипотеци ("Сл. гласник РС",
број 115/2005, 60/2015, 63/2015 УС и 83/2015).
Захтев за издавање грађевинске дозволе за следећу фазу, се може поднети након
издавања употребне дозволе за објекте који су реализовани у претходној фази.
Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека
важења грађевинске дозволе издате у складу са условима.
На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине
Кула, у року од три дана од дана достављања.
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Саставни део локацијских услова је:
1. Графички прилог број 1 - Извод из Плана генералне регулације насеља Црвенка, са
положајем простора обраде,
2. Графички прилог број 2 - приказ постојећег стања и објеката који се уклањају
3. Графички прилог број 3 - I фаза
4. Графички прилог број 4 - II фаза
5. Графички прилог број 5 - III фаза
6. Графички прилог број 6 - IV фаза
7. Графички прилог број 7 - V фаза
8. Услови ЈКП "Водовод" Црвенка број 116/2020 од 23.03.2020. године,
9. Услови
за
пројектовање
и
прикључење
"ЕПС
Дистрибуција",
Огранак
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 8A.1.1.0.-Д.07.07.-92812/2-20 од 31.
03. 2020. године,
10. Општи и посебни санитарни услови Покрајинског секретаријата за здравство,
Сектор за санитарни надзод и јавно здравље, број 138-53-00227-2/2020-07 од 17.
03. 2020. године,
11. Мишљење Општинске управе општине Кула, Одељења за инвестиције, заштиту
животне средине и енергетски менаџмент из Куле, број 018-501-43/2020 од 23. 03.
2020. године,
12. Услови у погледу мера заштите од пожара, МУП-а, Сектора за ванредне ситуације,
Одељења за ванредне ситуације у Сомбору број 217-4869/20-2 од 18. 03. 2020.
године,
13. Обавештење, Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за
инфраструктуру из Београда, број 4919-2 од 18. 03. 2020. године,
14. Копија катастарског плана,
15. Извод из катастарског плана водова,
16. Идејно решење приложено уз захтев.
Обрадила: Славка Срдић, 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

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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