
 
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
Општинска управа  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
Број предмета: ROP-KUL-14013-PCA-2/2022  
Заводни број: 05-353-89/2022 
Дана, 06.06.2022. 
К у л а  
 
 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе 
Кула, поступајући по захтеву Ново Плус доо Црвенка, Улица Моше Пијаде, бр. 99, на основу члана 
53a став 1 и 5 Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 18 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», 
бр. 20/2019), Овлашћења начелника општинске управе Кула број 015-112-100/2021-1 од 08.07.2021,   
члана 98 и 101 Закона о општем управном поступку («Сл. Гласник РС», бр. 18/2016 и 95/2018), 
доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
 

Обуставља се издавање локацијских услова, број ROP-KUL-14013-LOC-1/2022, покренут по 
захтеву Ново Плус доо Црвенка, Улица Моше Пијаде, бр. 9,  због одустанка странке од захтева.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 09.05.2022 године Ново Плус доо Црвенка, Улица Моше Пијаде, бр. 99, преко 

пуномоћника Угљанин Милана из Раковца (Ингел доо из Раковца, Улица Манастирска бр. 158) 
поднео је овом одељењу преко ЦЕОП-а захтев за локацијске услове за изградњу заливног система 
EMUSIC III на к.п. 2041 к.о. Липар, број ROP-KUL-14013-LOC-1/2022, да би 10.05.2022.године овом 
Одељењу поднео исти захтев преко ЦЕОП-а заведен под бројем ROP-KUL-14150-LOC-1/2022. У 
телефонском разговору странка је  као разлог за понављање захтева навела да нису извршили 
уплате приликом подношења првог захтева, те су захтев поднели поново. Због свега наведеног, 
странка је одлучила да повуче захтев број ROP-KUL-14013-LOC-1/2022. 

Како нема услова да се поступак по овом захтеву и даље води одлучено је као у диспозитиву. 
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 
8 дана од дана пријема, Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у 
Новом Саду.  

Жалба се изјављује путем овог органа кроз Централни информациони систем за електронско 
поступање у оквиру обједињене процедуре издавања аката, таксирана са 490,00 динара 
административне таксе.  
                                                                                                                 
                                                                                                    РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                    Зорица Драгић дипл.инж.грађ. 
 Oбрадила  
 Милана Бокић мастер инг.арх. 
 
Доставити:   
                                                

1. Ново Плус доо Црвенка,                                     
2. А р х и в и.  


