
 
Рeпубликa Србиja 
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa             
Oпштинa Кулa 
Општинска управа 
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број предмета: ROP-KUL-14150-LOCH-2/2022 
Заводни број: 05-353-119/2022 
дaна 16.08.2022. године 
Кула

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске
управе Кулa, поступајући по зaхтeву који је поднео Ново Плус доо Црвенка, Улица Моше
Пијаде, бр. 99, преко пуномоћника Угљанин Милана из Раковца (Ингел доо из Раковца,
Улица Манастирска бр. 158), 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, 9/2020 и 52/2021), 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 015-112-1002021-1 од 08. 07. 2021. године, доноси    
 

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев који је поднео Ново Плус доо Црвенка, Улица Моше Пијаде, бр. 99, за
изградњу заливног система EMUSIC III на к.п. 2041 к.о. Липар, јер идејно решење не
садржи податке потребне за издавање локацијских услова.

Образложење

Инвеститор 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
дана 26.06.2022. године, преко ЦИС-а, овом Одељењу захтев евидентиран под ROP-KUL-
14150-LOCH-2/2022, заведен 27.06.2022. године под бројем 05-353-119/2022, за издавање
Локацијских услова за изградњу заливног система EMUSIC III на к.п. 2041 к.о. Липар. 
Уз захтев је достављена следећа документација: Идејно решење-главна свеска, електро део,
хидромашински део, грађевински део, хидромелиоративни део у pdf формату, идејно
решење у dwg формату, катастарско топографски план у pdf формату и dwg формату, уговор
о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, решење о одобрењу за вршење
инвестиционих радова на пољопривредном земљиштуу државној својини 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 су уз захтев
приложени адекватни докази 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: ЈКП "Комуналац" Кула; ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција
Сомбор; Покрајински скретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумаство - сектор за
водопривреду; Општина Кула, Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и



енергетски менаџмент, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Министарство
одбране. 
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
достави надлежном органу допис да не може да изда услове за пројектовање и прикључење
због недостатка у садржини Идејног решења.

Обавештењем број 104-325-1284/2022-04  од 12.08.2022. године, издатим од Покрајинског
скретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумаство, утврђени су недостатци, због којих
не могу да се издају водни услови и они гласе:

"Прегледом комплетно приложене документације предметног захтева од 12.08.2022.,
утврђена је неусаглашеност Идејног решења: Заливни систем EMUSIC III, кат.парц.Бр. 2041
К.О. Липар у свескама: 0 – Главна свеска и 4. Електро део број IDR-0122 из јануара 2022.
године израђен од стране INGEL doo, Раковац са осталом документацијом поднетом уз
захтев, а која се састоји у следећем: 
Према свескама: 0 – Главна свеска и 4. Електро део ИДР-а планиран је прикључни вод/
далековод од новопланиране МБТС која се налази на парцели заливног система бр. 2041
К.О. Липар до ТС Косовић која се налази на катастарској парцели бр. 7028/4 К.О. Црвенка, а
према захтеву и Информацији о локацији надлежног органа ТС Косовић налази се на
катастарској парцели бр. 7030/3 К.О. Црвенка. 
Ради утврђивања тачних података, обрађивач предмета путем платформе е-катастар извршио
је проверу наведених парцела у К.О. Црвенка и при томе констатовао да нема података о
парцели бр. 7028/4 К.О. Црвенка. "

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 изградњу заливног система EMUSIC III на к.п. 2041 к.о. Липар.

Напомињемо да подносилац захтева може само једном искористити право на подношење
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је
одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде и да је то право већ
искористио.

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: Милана Бокић мастер инг. арх.   

Доставити: 
⦁    Подносиоцу захтева, преко пуномоћника, електронским путем 
⦁    Објављивање у електронском облику путем интернета 
⦁    Интернет страница општине Кула - ⦁    www.kula.rs 
⦁    Архиви

                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                Зорица Драгић, дипл. инг. грађ.


