Рeпублик a Србиja
Aутoнoмнa Пoк рajинa Вojвoдинa
O пштинa Кулa
О пштинск а управа
O ДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КO МУНAЛНО -СТAМБEНЕ
И ИМО ВИНСКО -ПРАВНЕ ПО СЛО ВЕ
Број предмета: RO P-KUL-35135-LO CА-3/2021
Заводни број: 05-353-169/2021
Дана 18. августа 2021. године
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, к oмунaлно - стамбене и имовинск о - правне послове oпштинск е управе Кулa, поступајући по зaх тeву "Com fort style” d.o.o. из Руск ог Крстура, Улица Ирине Провчи
број 81, поднетог прек о пуномоћник а Лазић Дик е из Ц рвенк е, Улица Моше Пијаде број 49, на основу члaна 53a став 5 Зак она о планирању и изградњи ("Службeни глaсник РС", број
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлук а УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлук а УС, 50/2013 - одлук а УС и 98/2013 - одлук а УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и
52/2021), члана 8 Правилник а о поступк у спровођења обједињене процедуре елек тронск им путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019), Овлашћења начелник а Општинск е управе Кула
број 015-112-100/2021-1 од 08.07.2021. године и члана 18 О длук е о општинск ој управи ("Сл. лист општине Кула", број 20/2019), доноси

ЗАКЉУ ЧАК

Одбацује се зах тев "Com fort style” d.o.o. из Руск ог Крстура, Улица Ирине Провчи број 81, за издавање измене лок ацијск их услова за изградњу објек та за производњу намештаја са магацином
готових производа на к .п. број 7600/1 к .о. Руск и Крстур, јер идејно решење не садржи податк е потребне за издавање измене лок ацијск их услова.

Образлож ење

Инвеститор "Com fort style” d.o.o. из Руск ог Крстура, Улица Ирине Провчи број 81, прек о пуномоћник а Лазић Дик е из Ц рвенк е, Улица Моше Пијаде број 49, поднео је дана 04.08.2021.
године, прек о Ц ИС-а, овом О дељењу зах тев евидентиран под RO P-KUL-35135-LO CА-3/2021, заведен 05.08.2021. године под бројем 05-353-169/2021, за издавање измене лок ацијск их услова
за изградњу објек та за производњу намештаја са магацином готових производа на к .п. број 7600/1 к .о. Руск и Крстур.
Уз зах тев је достављена следећа док ументација: док аз о уплати Републичк е административне так се, док аз о уплати нак наде за услуге Ц ентралне евиденције обједињених процедура, док аз о
уплати нак наде стварних трошк ова за израду лок ацијск их услова, идејно решење у pdf формату, пуномоћје, графичк а док ументација у dwg формату, к атастарск о топографск и план у pdf
формату, елаборат о геотех ничк им условима изградње.
У ск ладу са одредбом члана 8ђ Зак она о планирању и изградњи ово Одељење је утврдило да је надлежно за поступање по зах теву, да је зах тев поднет у прописаној форми и да садржи све
прописане податк е, да је уз зах тев приложено идејно решење и да је уз зах тев приложен док аз о уплати прописане так се и нак наде.
О дредбом члана 8 Правилник а о поступк у спровођења обједињене процедуре елек тронск им путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019) прописано је да надлежни орган зах тев за издавање
лок ацијск их услова одбацује зак ључк ом ак о нису испуњени формални услови за даље поступање по зах теву и к ада идејно решење не садржи податк е потребне за издавање лок ацијск их
услова, уз навођење свих недостатак а, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену тех ничк е док ументације у ск ладу са одредбом члана 8ђ Зак она.

Поступајући по напред наведеним чланом Правилник а, а на основу увида у поднети зах тев и приложену док ументацију, ово одељење је утврдило да:

1.

С обзиром да се ради о измени лок ацијск их услова, није могуће утврдити из приложеног шта се мења, није наведено к оји услови за пројек товање, односно прик ључење објек та на
инфраструк турну мрежу се мењају, члан 57 став 9 Зак она о планирању и изградњи ("Службeни глaсник РС", број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлук а УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлук а УС, 50/2013 - одлук а УС и 98/2013 - одлук а УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и члан 16 став 1 Уредбе о лок ацијск им условима
("Службeни глaсник РС", број 115/2020).

На основу напред наведеног, ово одељење је утврдило да идејно решење не садржи податк е потребне за издавање лок ацијск их услова у смислу члана 8 Правилник а о поступк у спровођења
обједињене процедуре елек тронск им путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019), за издавање измене лок ацијск их услова за изградњу објек та за производњу намештаја са магацином
готових производа на к .п. број 7600/1 к .о. Руск и Крстур.

Ак о подносилац зах тева у рок у од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен зах тев и отк лони све утврђене недостатк е, не доставља
док ументацију поднету уз зах тев к оји је одбачен, нити поново плаћа административну так су и нак наду стварних трошк ова за израду лок ацијск их услова.

Напомињемо да подносилац зах тева може само једном иск ористити право на подношење усаглашеног зах тева без обавезе достављања док ументације поднете уз зах тев к оји је одбачен и
поновног плаћања административне так се, односно нак наде.

УПУТСТВО О ПРА ВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Зак ључк а подносилац зах тева може изјавити приговор О пштинск ом већу, прек о надлежног органа, у рок у од три дана од дана достављања.

О брадила: Моник а Дурк овић, дипл. инг. арх .

Доставити:
1. Подносиоцу зах тева, елек тронск им путем
2. О бјављивање у елек тронск ом облик у путем интернета
3. Интернет страница општине Кула - www.k ula.rs
4. Арх иви

РУКО ВО ДИЛАЦ О ДЕЉЕЊА:
Зорица Драгић, дипл. инг. грађ.

