
 
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-24998-LOC-1/2018 
Заводни број: 05-353-188/2018
Дана 30. август 2018. године
Кула 

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове 
oпштинске управе Кулa, поступајући  по зaхтeву ЈП "Србијагас"  Нови Сад,  Народног 
фронта  број  12, поднетог  преко  пуномоћника  Термопројект  Суботица,  Корзо  7Б, 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  ("Службeни  глaсник  РС",  број  113/2015, 
96/2016 и 120/2017) и члана 17 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине Кула", 
број 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/15, 34/16 и 2/17) доноси  

З А К Љ У Ч А К

Одбацује  се  захтев  ЈП  "Србијагас"  Нови  Сад,  Народног  фронта  број  12, за 
издавање  локацијских услова за изградњу прикључног гасовода и МРС на к.п.  број 
9611 и 8144/3 к.о. Црвенка јер су за исте радове издати локацијски услови.

Образложење
 

Инвеститор  ЈП  "Србијагас"  Нови  Сад,  Народног  фронта  број  12, преко 
пуномоћника  Термопројект  Суботица,  Корзо  7Б, поднео  је  дана  27.08.2018.  године, 
преко  ЦИС-а,  овом  Одељењу  захтев  евидентиран  под  ROP-KUL-24998-LOC-1/2018, 
заведен  28.08.2018.  године  под  бројем  05-353-188/2018,  за  издавање  локацијских 
услова  за  изградњу  прикључног  гасовода  и  МРС на к.п.  број  9611 и  8144/3 к.о. 
Црвенка.

Уз  захтев  је  достављена  следећа  документација:  доказ  о  уплати  накнаде  за 
услуге Централне евиденције обједињених процедура, идејно решење у pdf формату, 
графичку  документацију  у  dwfx формату,  овлашћење,  Услове  за  пројектовање  и 
прикључење на гасну мрежу ЈП "Србијагас" Нови Сад број 06-02-1/18-249 и Уговор о 
изградњи енергетских објеката, накнади трошкова прикључења на гасоводни систем и 
уносу у основно средство ЈП "Србијагас" Нови Сад са Едуфарм доо Црвенка.

Одредбом члана 8  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским  путем  ("Службeни  глaсник  РС",  број  113/2015,  96/2016  и  120/2017) 
прописано  је  да  надлежни  орган  захтев  за  издавање  локацијских  услова  одбацује 
закључком ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, ако се 
за  предметну  изградњу  или  извођење радова  не  прибављају  локацијски  услови,  уз 
навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену 
техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона.

Поступајући  по  напред  наведеним  чланом  Правилника,  а  на  основу  увида  у 
поднети захтев и расположиву документацију ово Одељење је утврдило:

1. за изградњу прикључног гасовода и МРС на к.п. број 9611 и 8144/3 к.о. Црвенка 
су издати локацијски услови број  ROP-KUL-3110-LOC-1/2018, заводни број  05-
353-19/2018 издати дана 27. марта 2018. године, где су дефинисани услови за 
пројектовање и прикључење објеката: сило-ћелија капацитета 10 x 1897 m3 са 
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сушаром капацитета 20,7 t/h и пратећим објектима, опремом и инфраструктуром 
на к.п. број 8144/3 к.о. Црвенка;

2. за изградњу прикључног гасовода и МРС на к.п. број 9611 и 8144/3 к.о. Црвенка 
ЈП  "Србијагас"  Нови  Сад  треба  да поднесе  захтев  за  издавање  Решење  о 
одобрењу за извођење радова – члан 145. Закона о планирању и изградњи, с 
тим да инвеститор ЈП "Србијагас" Нови Сад, мора да  потпише сва документа која 
према Закону и правилницима потписује инвеститор. Пуномоћник који подноси 
захтев у име инвеститора не може да потписује документа која према Закону и 
правилницима потписује инвеститор;

3. Уз  захтев  за  издавање  решења  о  одобрењу  извођења  радова  поред 
документације  предвиђене  одредбом  члана  145  став  2.  Закона  потребно  је 
доставити Решење о праву службености пролаза на к. п. број 9611 к.о. Црвенка 
јавне својине општине Кула, од овог  Одељења,  Одсек за имовинско – правне 
послове;

4. При укрштању прикључка са постојећим коловозом и другом 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.  Уколико  при 
извођењу радова дође до оштећења инвеститор је у обавези да поправи насталу 
штету.

На  основу  напред  наведеног  ово  Одељење  је  утврдило  да  су за  изградњу 
прикључног гасовода и МРС на к.п. број 9611 и 8144/3 к.о. Црвенка издати локацијски 
услови и да инвеститор ЈП "Србијагас" Нови Сад треба да поднесе захтев за издавање 
Решење о одобрењу за извођење радова – члан 145. Закона о планирању и изградњи.

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. Објављивање у електронском облику путем интернета
3. Интернет страница општине Кула - www.kula.rs
4. Архиви

          

                                                                             РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ. 
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