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Кула
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове
oпштинске управе Кулa, поступајући по зaхтeву "Јуарбис" (МБ 08662215) из Руског
Крстура, Маршала Тита број 89, поднетог преко пуномоћника Синише Новакова (ЈМБГ
0207980810031) из Куле, Петра Кочића број 42, на основу члaна 53a став 5 Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009 и 81/2009-исправка, 64/10 УС,
24/11, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014 и 145/2014), члана 8
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.
гласник РС", број 113/15 и 96/2016), члана 17 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист
општине Кула", број: 16/08, 4/09, 27/12, 36/12, 32/15 и 34/16) и члана 211 Закона о
општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", број 33/97, 31/2001 и "Сл. гласник РС", број
30/2010 и 18/2016) доноси
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се захтев "Јуарбис" (МБ 08662215) из Руског Крстура, Маршала Тита
број 89, за издавање локацијских услова за изградњу силоса капацитета 8.600t са
сушаром капацитета 15t/h за складиштење, сушење и промет житарица, на к.п. број
1278/4 к.о. Руски Крстур, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по
захтеву, усаглашен захтев није поднет у законом прописаном року.
Образложење
Инвеститор "Јуарбис" (МБ 08662215) из Руског Крстура, Маршала Тита број 89,
преко пуномоћника Синише Новакова (ЈМБГ 0207980810031) из Куле, Петра Кочића
број 42, поднео је дана 14. 02. 2017. године, преко ЦИС-а, овом Одељењу захтев
евидентиран под ROP-KUL-34227-LOCH-2/2017, заведен 14. 02. 2017. под бројем 05353-14/2017, за издавање локацијских услова за изградњу силоса капацитета 8.600t са
сушаром капацитета 15t/h за складиштење, сушење и промет житарица, на к.п. број
1278/4 к.о. Руски Крстур.
У складу са одредбом члана 7 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ово Одељење је утврдило да је надлежно за поступање
по захтеву а да је усаглашен захтев поднет по истеку законског рока за подношење
усаглашеног захтева.
Рок за подношење усаглашеног захтева је 10 дана од пријема Закључка а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног
органа. Инвеститор је предходно поднео захтев број ROP-KUL-34227-LOC-1/2016,
заводни број 05-353-139/2016, који је ово Одељење одбацило закључком 26. децембра
2016. године, јер идејно решење није садржало податке потребне за издавање
локацијских услова. Закључак је 26.12.2016 године објављен на интернет страници
надлежног органа.
Одредбом члана 8 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/15 и 96/2016) прописано је
да надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком, ако
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву.
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Како је подносилац захтева није искористио право на подношење усаглашеног
захтева у прописаном року, мора да поднесе нови захтев у прописаној форми уз који
прилаже сву прописану документацију и доказе о уплати такси и накнада.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка подносилац захтева
може изјавити приговор општинском већу, преко надлежног органа, у року од три дана
од дана достављања.
Обрадила: Славка Срдић, дипл.инг.арх.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева, електронским путем
2. Интернет страница општине Кула - www.kula.rs
3. Архиви

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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