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Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa, поступајући по усаглашеном
зaхтeву Општине Кула, Улица Лењинова број 11, поднетог преко пуномоћника "Виа Инжењеринг" ДОО из Новог Сада, Улица цара Уроша
број 3, кога заступа Људевит Боричић, 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 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) 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 усаглашени захтев Општине Кула, Улица Лењинова број 11, за издавање локацијских услова за реконструкцију, општинског
пута са припадајућом инфраструктуром од стационаже km 15+441,29 до km 15+726,90 на к.п. број 11484/4, 11593, 4145 и 4233 к.о. Сивац,
јер идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова.

Образложење

Инвеститор, Општина Кула, Улица Лењинова број 11, преко пуномоћника "Виа Инжењеринг" ДОО из Новог Сада, Улица цара Уроша број 3,
кога заступа Људевит Боричић, поднео је дана 10. 12. 2021. године, преко ЦИС-а, овом Одељењу усаглашени захтев евидентиран под
ROP-KUL-41073-LOCН-2/2021, заведен 10. 12. 2021. године, под бројем 05-353-251/2021, за издавање локацијских услова за
реконструкцију, општинског пута са припадајућом инфраструктуром од стационаже km 15+441,29 до km 15+726,90 на к.п. број 11484/4,
11593, 4145 и 4233 к.о. Сивац.

Уз захтев је достављена следећа документација: 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 формату 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 захтев приложен
доказ о уплати накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура.

За потребе издавања локацијских услова исходовани су следећи услови за пројетовање од имаоца јавних овлашћења: копија плана,
копија плана водова РГЗ; Услове за пројектовање Електродистрибуције Србије, Огранак електродистрибуције Сомбор; Водне услове ЈВП
Воде Војводине Нови Сад; Услове за пројектовање и прикључење ЈКП “Комуналац” Кула; Услове Телеком Србија; Услове за пројектовање
ЈП “Србијагас” Нови Сад; Обавештење Министарства одбране; Услове ЈКП “Радник” Сивац; Одговор на захтев за издавање услова за
пројектовање ЈП “Путеви Србије”; Техничке услове за реконструкцију дела Балканске улице у Сивцу, која се укршта са локалном
железничком пругом Врбас - Сомбор на путном прелазу у km 61+864, Инфраструктуре железнице АД;

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
обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз
захтев за издавање локацијских услова.

ЈП “Путеви Србије” су у Одговору на захтев за издавање услова за пројектовање, број АХ1291 од 30. 12. 2021. године, навели да није
јасно да ли се ради о реконструкцији дела коловоза у Балканској улици, или се поред реконструкције истог врши реконструкција
прикључка на државни пут, што није у надлежности органа јединице локалне самоуправе, већ министарства надлежног за послове
урбанизма, односно надлежног органа АПВ. Уколико се захтев односи на изградњу општинског пута без инсталација и прикључка на
државни пут (документација за саобраћајни прикључак у складу са чланом 43. Закона о путевима обухвата 40m пута који се прикључује
на државни пут) ЈП “Путеви Србије” није надлежно за издавање услова.

На основу напред наведеног, ово Одељење је утврдило да идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова,
у смислу члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019),
за реконструкцију, општинског пута са припадајућом инфраструктуром од стационаже km 15+441,29 до km 15+726,90 на к.п. број 11484/4,
11593, 4145 и 4233 к.о. Сивац.

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.


