
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-32891-LOCH-2/2021
Заводни број: 05-353-220/2021
Датум: 15. новембра 2021. године

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa, поступајући по захтеву A1 Srbija
d.o.o. Београд, Матични број: 20220023, ПИБ 104704549, ул. Милутина Миланковића, број 1, поднетог преко пуномоћника KODAR
ENERGOMONTAŽA DOO BEOGRAD (ZEMUN), Матични број 07068115, ПИБ: 100001433, Autoput za Zagreb 22, Београд (Земун), за издавање
локацијских услова, на основу чл. члана 7. Закона о министарствима ("Сл.гласник РС" бр.128/2020), члана 23. Закона о државној управи
("Сл. гласник РС", број 79/05, 101/07 и 95/10), чл. 8ђ. 53а.-57. и 133. став 2. тачка 9. Закона о планирању и изградњи ("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, 9/2020 и 52/2021), Уредбe о локацијским условима ("Сл.гласник РС" број 115/20), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 68/19), члана 18 Одлуке о општинској управи
("Сл. лист општине Кула", број 20/2019) и Овлашћења начелника Општинске управе Кула број 015-112-100/2021-1 од 08. 07. 2021. године
доноси

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев A1 Srbija d.o.o. Београд, Матични број 20220023, ПИБ 104704549, Улица Милутина Миланковића, број 1, за издавање
локацијских услова за изградњу нисконапонског вода 0,4kV на к.п. број 3431/3, 5937/5, 3433/2 и 3434/2 к.о. Кула, јер идејно решење не
садржи податке потребне за издавање локацијских услова.

Образложење

A1 Srbija d.o.o. Београд, Матични број 20220023, ПИБ 104704549, Улица Милутина Миланковића, број 1, преко пуномоћника KODAR
ENERGOMONTAŽA DOO BEOGRAD (ZEMUN), Матични број 07068115, ПИБ 100001433, Autoput za Zagreb 22, Београд (Земун), поднео је дана
26. 10. 2021. године, преко ЦИС-а, овом Одељењу усаглашен захтев, евидентиран под ROP-KUL-32891-LOCН-2/2021, заведен 26. 10. 2021.
под бројем 05-353-194/2021, за издавање локацијских услова за изградњу нисконапонског вода 0,4kV на к.п. број 3431/3, 5937/5, 3433/2
и 3434/2 к.о. Кула.

Уз захтев је достављена следећа документација: доказ о уплати републичке административне таксе, доказ о уплати накнаде за услуге
централне евиденције обједињених процедура, Идејно решење у pdf формату, графичка документација у dwg и pdf формату, катастарско
топографски план у pdf и dwg формату, Решење о одобрењу за извођење радова, молба и пуномоћ.

У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово Одељење је утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да је
захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке, да је уз захтев приложено идејно решење, да је уз захтев
приложен доказ о уплати накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура и доказ о уплати републичке административне
таксе.

Одредбом члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019)
прописано је да надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком, ако нису испуњени формални услови за
даље поступање по захтеву и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих
недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона.

Након прибављене копије плана, копије плана водова и обраћања имаоцима јавних овлашћења, достављено је Обавештење
Електродистрибуције Србије, Огранак Електродистрибуције Сомбор број 8А.1.1.0.-Д.07.08.-28365-21/4 од 04. 11. 2021. године, којим се
одбија захтев за издавање услова са образложењем "да се пројектована траса нисконапонског вода разликује од Услова за
пројектовање и прикључење, број 8A.1.1.0.-Д.07.08.-113427/2-20 од 27.04.2020. године", који су издати за изградњу радио базне станице
(РБС) локација “NS2357_02_SO_KULA_4“ на к.п. број 3431/3 к.о. Кула

На основу напред наведеног, ово Одељење је утврдило да идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова,
у смислу члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019),
за изградњу нисконапонског вода 0,4kV на к.п. број 3431/3, 5937/5, 3433/2 и 3434/2 к.о. Кула.

 

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  

                                                                                                                                                                 Зорица Драгић, дипл.
инг. грађ.


