
  
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-16307-LOC-1/2021 
Заводни број: 05-353-139/2021
Дана 17. јуна 2021. године
Кула 

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске 
управе Кулa, поступајући по зaхтeву Севеплант д.о.o. Кула из Куле, Индустријска зона број 45, 
поднетог преко пуномоћника Васиљевић Предрага запосленог у Сомборелектро д.о.о. Сомбор из 
Сомбора, Улица Ади Ендре број 27, 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,  83/2018, 
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре  електронским путем  ("Службeни  глaсник  РС",  број  68/2019) и члана  18 Одлуке  о 
општинској управи ("Сл. лист општине Кула", број 20/2019), доноси  

З А К Љ У Ч А К 

Одбацује  се  захтев  Севеплант д.о.o. Кула  из  Куле,  Индустријска  зона  број  45, за 
издавање  локацијских  услова  за  изградњу  МБТС  20/0,4  kV  “Севеплант”  у  Кули  на  к.п.  број 
9107/24 к.о. Кула.

Образложење 
 

Инвеститор Севеплант д.о.o. Кула из Куле, Индустријска зона број 45, преко пуномоћника 
Васиљевић Предрага запосленог у Сомборелектро д.о.о. Сомбор из Сомбора,  Улица Ади Ендре 
број 27, поднео је дана 01.06.2021. године, преко ЦИС-а, овом Одељењу захтев евидентиран под 
ROP-KUL-16307-LOC-1/2021,  заведен  02.06.2021.  године  под  бројем  05-353-139/2021,  за 
издавање  локацијских  услова  за  изградњу  МБТС  20/0,4  kV  “Севеплант”  у  Кули  на  к.п.  број 
9107/24 к.о. Кула.

Уз  захтев  је  достављена  следећа  документација:  доказ  о  уплати  Републичке 
административне  таксе,  доказ  о  уплати  накнаде  стварних  трошкова  за  израду  локацијских 
услова,  идејно  решење  у  pdf  формату,  графичку  документацију  у  dwg  формату,  пуномоћје, 
овлашћење, интегрисани-топографски план у pdf формату.

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,  ако  се  за  предметну  изградњу  или  извођење  радова  не 
прибављају  локацијски услови (за предметну изградњу су већ издати 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 приложену документацију ово одељење је утврдило да:
За изградњу  МБТС 20/0,4  kV “Севеплант” у Кули, издаје се Решење о одобрењу за извођење 
радова – члан 145. Закона о планирању и изградњи. 
Измењени  локацијски  услови  број  ROP-KUL-2578-LOCА-2/2021,  заводни  број:  05-353-70/2021 
издати дана  15.  марта 2021. године су основ за издавање Решења о одобрењу за извођење 
радова, обзиром да садрже услове за пројектовање и прикључење "Електродистрибуција Србија" 
д.о.о.,  Београд,  Огранак  Електродистрибуција  Сомбор  из  Сомбора,  број  8A.1.1.0.-Д.07.07.-
44787/_-21 од 19.02.2021. године. Наведено решење се мора исходовати пре подношења захтева 
за издавње употребне дозволе објекта за узгој и чување пољопривредних садница са хладњачом. 
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Обзиром да  су  за  предметну  изградњу  већ  издати  локацијски  услови,  потребно  је  да 
поднесете захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова – члан 145. Закона о 
планирању  и  изградњи  и  доставите  измењене  локацијске  услове,  као  и  услове 
Електродистрибуције. 

Напомињемо  да  се  за  изградњу  новог  двоструког  20  kV  кабловског  прикључног  вода 
такође  издаје  Решење  о  одобрењу за  извођење  радова  –  члан  145.  Закона  о  планирању  и 
изградњи, на име "Електродистрибуција Србија" д.о.о.,  Београд, Огранак Електродистрибуција 
Сомбор из Сомбора. Уз захтев је потребно доставити и Решење о праву службености пролаза на 
к.п.  број 9107/23 к.о. Кула  у приближној дужини од 6 m. За катастарску парцелу која је јавна 
својина  општине  Кула,  решење о праву службености  пролаза  издаје  ово  одељење,  одсек  за 
имовинско  –  правне  послове.  Решење  о  праву  службености  пролаза  треба  да  гласи  на  име 
Електродистрибуције.

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: Моника Дурковић, 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

          
                                                                             За РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ. 

 

2


	З А К Љ У Ч А К 

