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Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове 
oпштинске управе Кулa, поступајући по зaхтeву Општине Кула, Лењинова 11, поднетог преко 
пуномоћника Ружице Стојановић, радника Одељења за инвестиције, заштиту животне средине 
и  енергетски  менаџмент  Општинске  управе  Кула, на  основу члaна 53a став  5  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 и  9/2020), члана 8 и  12 Правилника  о поступку 
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  ("Службeни  глaсник  РС",  број 
68/2019),  члана 18 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине Кула",  број  20/2019), 
Овлашћења начелника Општинске  управе  Кула  број  015-112-104/2020-4 од  08.  02.  2020. 
године, доноси  

З А К Љ У Ч А К

Одбацује  се  захтев  Општине  Кула,  за  издавање  Локацијских  услова  за  радове  на 
изградњи система даљинског надзора и управљања постојећих водоводних система - место 
Кула, к.п. број  5926, 5795/1, 5867, 5875/2, 5855 и  5907 к.о.  Кула, јер  идејно решење не 
садржи податке потребне за издавање локацијских услова.

Образложење

Инвеститор  Општинa  Кула,  Лењинова  11, преко  пуномоћника  Ружице  Стојановић, 
радника  Одељења  за  инвестиције,  заштиту  животне  средине  и  енергетски  менаџмент 
Општинске управе Кула, поднео је дана  29.  10. 2020. године, преко ЦИС-а, овом Одељењу 
захтев  евидентиран  под  ROP-KUL-26846-LOCН-2/2020,  заведен  29.  10.  2020.  године  под 
бројем  05-353-331/2020,  за издавање Локацијских  услова за  радове  на изградњи система 
даљинског надзора и управљања постојећих водоводних система - место Кула, к.п. број 5926, 
5795/1, 5867, 5875/2, 5855 и 5907 к.о. Кула.

Уз  захтев је  достављена следећа документација:  доказ о  уплати накнаде  за  услуге 
централне  евиденције  обједињених  процедура,  Идејно  решење  у  pdf  и  dwg  формату, 
катастарско  топографски  планови,  сагласност  ЈКП  "Комуналац"  Кула,  податке  из  катастра 
непокретности и пуномоћје.

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 и да је уз захтев 
приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.

Како се локацијски услови нису могли издати увидом у плански документ,  односно 
сепарат, прибављени су услови за пројектовање и прикључење од  следећих  имаоца јавних 
овлашћења: ЈП "Србијагас"  Нови Сад;  ЈКП "Комуналац" Кула;  Телеком Србија;  ЈП "Путеви 
Србије";  ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сомбор; ЈВП "Воде Војводине" из 
Новог Сада;  Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзод и јавно 
здравље; Српске кабловске мреже доо Београд.

Одредбом  члана  12 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  ималац јавних овлашћења 
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достави надлежном органу допис да не може да изда услове за пројектовање и прикључење 
због недостатка у садржини Идејног решења. 

Условима за пројектовање и прикључење број 2367/2020 од 02. 12. 2020. године, ЈКП 
"Комуналац" Кула је навео да се на локацијама за постављање бетонских платоа са оградом, 
не могу поставити исти.

На основу напред наведеног, ово Одељење је утврдило да Идејно решење не садржи 
податке  потребне  за  издавање  локацијских  услова  у  смислу  члана  8  и  12  Правилника  о 
поступку  спровођења обједињене  процедуре  електронским путем  ("Службeни  глaсник  РС", 
број  68/2019) за радове на изградњи система даљинског надзора и управљања постојећих 
водоводних система - место Кула, к.п. број 5926, 5795/1, 5867, 5875/2, 5855 и 5907 к.о. Кула.

Инвеститор је у обавези да поднесе нови захтев за издавање локацијских услова како 
је  дефинисано  чланом  6  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре 
електронским путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019).

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, преко пуномоћника, 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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