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Кула

 

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе Кулa, поступајући по зaхтeву Општине
Кула из Куле, Лењинова 11, поднетог преко пуномоћника Радославке Сувајџић Пилиповић, радника Одељења за инвестиције, заштиту
животне средине и енергетски менаџмент у Општинској управи 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, 83/2018, 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), 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 Општине Кула из Куле, Лењинова 11, за издавање локацијских услова за реконструкцију атарског пута на к.п. број
9108/3 к.о. Кула.

 

 

Образложење

 

Инвеститор Општина Кула из Куле, Лењинова 11, преко пуномоћника Радославке Сувајџић Пилиповић, радника Одељења за инвестиције,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент у Општинској управи Кула, поднео је дана 21.03.2022. године, преко ЦИС-а, овом
Одељењу захтев евидентиран под ROP-KUL-8384-LOC-1/2022, заведен 21.03.2022. године под бројем 05-353-59/2022, за издавање
локацијских услова за реконструкцију атарског пута на к.п. број 9108/3 к.о. Кула.

 

Уз захтев је достављена следећа документација: Изјава о ослобађању плаћања републичке административне таксе, доказ о уплати
накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура, идејно решење у pdf формату, пуномоћје, катастарско-топографски
план у pdf и графичка документација у dwg 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 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.

 

Поступајући по напред наведеним чланом Правилника, а на основу увида у поднети захтев и приложену документацију ово одељење је
утврдило следеће недостатке:

 

1. Планом генералне регулације насељеног места Кула ("Службени лист општине Кула", број 16/11 и 17/13) и Правилником о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службeни глaсник РС", број 22/2015), предметна парцела је планирана
насељска саобраћајница, самим тим захтев треба поднети за изградњу саобраћајнице а не за реконструкцију атарског пута. Увидом
у катастар непокретности утврђено је да је к.п. 9108/3 к.о. Кула, њива 1. и 2. класе, самим тим не може се вршити реконструкција
објекта који не постоји.



2. Неопходно је планирану саобраћајницу детаљније обрадити (графички и текстуално): ширина и дубина новопројектованих упојних
канала - јаркова, нагиби косине канала, дебљине асфалтног слоја, предходне радове (уклањање слоја земље итд.), описати шта се
подразумева под “ојачање постојеће коловозне конструкције”, слојеви саобраћајнице, приближна дужина трасе, нагиб банкине и
сл.

3. У техничкој документацији за инжењерске објекте, ознаком број “1” означава се онај пројекат којим се одређује објекат у простору,
односно пројекат којим се утврђују локацијске, диспозиционе и функционалне карактеристике објекта, члан 26 став 5 Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл.
гласник РС", број 73/2019).

4. Графичку документацију у dwg формату потребно је спустити на нижи ниво, како би цртежи могли да се отворе.

 

 

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
реконструкцију атарског пута на к.п. број 9108/3 к.о. Кула.

 

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен
захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа
административну таксу и накнаду стварних трошкова за израду локацијских услова.

 

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.

 

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

 

 

                                                                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:

                                                                                                                                           Зорица Драгић, дипл. инг. грађ.


