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Кула

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Екстра - Aуто транспорт д.о.о. из Врбаса,
Улица маршала Тита број 56, на основу члана 145 став 1 Закона о планирању и изградњи (“Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др.закон и 9/2020), члана 8 и 28
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник
РС“, бр. 68/2019), члана 18 Одлуке о општинској управи (“Сл. лист општине Кула“, бр. 20/2019),
члана 136 став 1 Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018) и
Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-104/2020 од 08.02.2020.године
доноси

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев Екстра - Aуто транспорт д.о.о. из Врбаса, Улица маршала Тита број
56 за издавање решења којим се одобрава реконструкција индустриског објекта – Постојеће
привремене мотнажне базе са 40t/h на максимални капацитет 100t/h на к.п. бр.7791/1 к.о.Кула,
због неиспуњености формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
Инвеститор Екстра - Aуто транспорт д.о.о. из Врбаса, Улица маршала Тита број 56 поднео
је захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на објекту описаном у
диспозитиву овог решења. Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-36539-ISAWАН18/2021 и у општинској управи Кула под заводним бројем 05-351-237/2021.
Уз захтев је приложено:
 Техничку документацију;
 Доказ о уплати административне таксе и накнаде за Централну евиденцију
обједињених процедура.
У поступку који је претходио доношењу овог решења утврђено је да је ово одељење
надлежно за поступање по захтеву, да подносилац захтева може бити инвеститор те врсте
радова, да је захтев предат у прописаној форми и да не садржи све прописане податке, да је
приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде за ЦИС.
Поступајући по захтеву утврђено је:
 Да постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна
постројења – капацитета преко 50 t/h су пројекти за које се може захтевати

процена утицаја на животну средину у складу са Уредбом о утврђивању листа
пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“, бр.114/2008).
Како се капацитет привремене асфалтне базе са 40t/h повећава на капацитет од
100t/h, потребно је доставити студију о процени утицаја на животну средину,
уколико је утврђена потреба процене утицаја на животну средину или решење
којим је утврђено да није потребна израда студије.
Према члану 8 ставу 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) подносилац захтева има право да поднесе
усаглашен захтев у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници
надлежног органа без поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања
такси.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року
од осам дана од дана пријема Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и
саобраћај у Новом Саду.
Жалба се изјављује путем овог органа кроз Централни информациони систем за
електронско поступање у оквиру обједињене процедуре издавања аката, таксирана са 480,00
динара административне таксе.
Oбрадила, Зорица Драгић дипл.инж.грађ.
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Доставити:
1. Инвеститору,
2. Објављивање у електронском облику путем интернета и
3. Архиви.

