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Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске управе
Кулa, поступајући по зaхтeву који је поднео Симуновић Душан из Куле, Улица Ђуре Стругара
бр.25, преко пуномоћника Лазић Дике из Црвенке, Улица Моше Пијаде бр.49, 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), правилникa о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) , 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 015-112-100/2021-1 од 08. 07. 2021.
године, доноси          

 

З А К Љ У Ч А К

 

Одбацује се захтев који је поднео Симуновић Душан из Куле, Улица Ђуре Стругара бр.25, за
изградњу магацина готових производа резанаца и хладњаче за колаче и тестенине у
температурном режиму +4 до 8°C П+0 на к.п. 4173/1 к.о. Кула, због тога што идејно решење не
садржи податке потребне за издавање локацијских услова.

 

Образложење



 

Инвеститор поднео Симуновић Душан из Куле, Улица Ђуре Стругара бр.25,  преко пуномоћника
Лазић Дике из Црвенке, Улица Моше Пијаде бр.49, поднео је дана 19.05.2022. године, преко ЦИС-
а, овом Одељењу захтев евидентиран под ROP-KUL-15351-LOC-1/2022, заведен 20.05.2022. године
под бројем 05-353-98/2022, за издавање Локацијских услова за изградњу магацина готових
производа резанаца и хладњаче за колаче и тестенине у температурном режиму +4 до 8°C П+0 на
к.п. 4173/1 к.о. Кула.

Уз захтев је достављена следећа документација: доказ о уплати републичке административне
таксе, доказ о уплати накнаде за услуге централне евиденције обједињених процедура, Идејно
решење-главна свеска и пројекат архитектуре у pdf формату, идејно решење  у dwg формату,
катастарско топографски план у pdf формату и dwg формату 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 докази
о уплати прописане таксе.

Одредбом члана 8 став 2 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 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:

-потребно је обезбедити колски пролаз у задњи део парцеле или преко ајнфорта (пролаз кроз
читав објекат, којим се може проћи од предњег у задњи део парцеле) ширине мин 4м, или
померањем објекта од к.п. 4171 и 4172 к.о. Кула за мин 2,5м.

- уколико се објекти граде на међи, а колски пролаз обезбеђује преко ајнфора, прибавити
сагласност власника суседих парцела, оверене код нотара. У сагласности треба нагласити да су
власници суседих парцела сагласни да се објекат изведе у складу са Идејним решењем (навести
податке идејног решења: број и датум) које је издао Alter Ego Architects доо из Црвенке и то
нарочито: да се новопројектовани објекат гради на заједничкој међи, да стреха прелази на суседну
парцелу, да ће се отвори новопројектованог магацина поставити на бочној фасади, односно према
њиховој парцели.

- потребно је приложити прибавити сагласност власника к.п. 4179, 4180 к.о. Кула, јер је
удаљеност објекта од суседне парцеле мања од дозвољене, како је прописано равилником о
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу, члан 56, став 1. Сагласност треба да
буде оверена код нотара и овом сагласношћу су власници суседих парцела сагласни да се
планирани објекти изведу у складу са Идејним решењем (навести податке идејног решења: број и
датум) које је издао Alter Ego Architects доо из Црвенке и то нарочито: да се новопројектовани
објекат гради на удаљености мањој од дозвољене, да стреха прелази на њихову парцелу, да ће се
отвори новопројектованог магацина поставити на бочној фасади, односно према њиховој парцели.

-положај новопројектованог објекта је такав да на парцели није могуће организовати паркинг, а
Планом генералне регулације насељеног места Кула је прописано да за паркирање-смештај возила
запослених и посетилаца односно корисника власници објеката обезбеђују на спственој
грађевинској парцели, изван површине јавног пута. За предметну парцелу и у складу са наменом
објеката на њој је потребно обезбедити минимум 6 паркинг места.



-поред укупне бруто површине, навести и посебно бруто површину за хладњачу и бруто површину
за магацин.

 

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 ("Сл. гласник РС", број 68/19), за издавање
локацијских услова за изградњу магацина готових производа резанаца и хладњаче за колаче и
тестенине у температурном режиму +4 до 8°C П+0 на к.п. 4173/1 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: 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.
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