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К у л а

 

 

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општин-
ске управе Кула, поступајући по усаглашеном захтеву инвеститора Општине Кула, ул.
Лењинова бр.11, ПИБ 100260889, на основу члана 8ђ 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-др.закон, 9/2020 и 52/2021),
члана 28 став 5 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) и Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-
100/2021-1 од 08.07.2021. године доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

            Одбацује се захтев инвеститора Општине Кула, ул. Лењинова бр.11, ПИБ 100260889,
за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи сабирне саобраћајнице
на парцели к.п. број 9115/5 к.о. Кула, категорије Г, класификационе ознаке 211121, због
неиспуњености формалних услова за даље поступање по  захтеву.

   



О б р а з л о ж е њ е

                                                                         

     Инвеститор, Општина Кула, ул. Лењинова бр.11, поднео је преко овлашћеног
пуномоћника усаглашени захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова на
објекту описаном у диспозитиву овог решења.

           Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-8373-ISAWHA-4/2022 и у општинс-
кој управи Кула под заводним бројем 05-351-699/2022 од 16.09.2022. године. Уз захтев
инвеститор је доставио:

Идејни пројекат од јуна 2022. године, урађен од стране ''ВБТЛ 021 Инжењеринг'' из
Новог Сада, који се састоји од главне свеске број: 2/22-0, пројекта саобраћајнице број:
2/22-2.2, пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације - стална сигнализација
број: 2/22-8.1 и пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације - привремена
саобраћајна сигнализација број: 2/22-8.2;
Локацијске услове број: ROP-KUL-8373-LOCH-2/2022, заводни број: 05-353-86/2022 од
30.05.2022. године;
Препис листа непокретности број: 852 к.о. Кула за катастарску парцелу бр. 9115/5,
издат од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Кула;
Катастарско топографски план од 07.02.2022. године, урађен од стране ''ГЕОПОИНТ
ИНЖЕЊЕРИНГ'' д.о.о. из Новог Сада;
Потврду о пријему захтева, о поднетом захтеву за издавање локацијских услова, који
је понет од стране Општине Кула надлежном органу, Покрајинском секретаријату за
енергетику, грађевинарство и саобраћај, број предмета ROP-PSUGZ-8577-LOC-3/2022,
а запримљен је 26.08.2022. године;
Овлашћење за подношење захтева;
Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура.

                 У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово Одељење је
утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да подносилац захтева може бити
подносилац захтева, да захтев садржи све прописане податке, да су за извођење
предметних радова издати локацијски услови, да уз захтев није приложена сва потребна
документација прописана законом, да је приложен доказ о уплати прописане накнаде за
ЦИС.

                  Поступајући по захтеву утврђено је:

Нису достављени Локацијски услови за саобраћајни прикључак на државни пут које
издаје Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. На основу
потврде о пријему захтева, о поднетом захтеву за издавање локацијских услова, који
је понет од стране Општине Кула надлежном органу, Покрајинском секретаријату за
енергетику, грађевинарство и саобраћај, број предмета ROP-PSUGZ-8577-LOC-3/2022,
а запримљен је 26.08.2022. године, није могуће утврдити предмет поднетог захтева, а
такође ни да ли ће на основу тог захтева бити издати локацијски услови и које идејно
решење ће бити усвојено. С обзиром да се предметна сабирна саобраћајница
прикључује на државни пут IB реда број 15, на парцели к.п. број 9828 к.о. Кула, преко
прикључка за који локацијске услове издаје Покрајински секретаријат за енергетику,
грађевинарство и саобраћај, неопходно је прво издавање истих, да би се сабирна



саобраћајница на парцели к.п. број 9115/5 к.о Кула која је предмет овог захтева
ускладила са прикључком у погледу диспозиције и карактеристика објекта.

                   На основу наведеног решено је као у диспозитиву.

               У складу са одредбом члана 28 став 12 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем подносилац захтева је искористио право
на подношење усаглашеног захтева. С обзиром да је подносилац захтева искористио
право на подношење усаглашеног захтева, нема право да поново подноси усаглашени
захтев, већ мора да поднесе нови захтев у прописаној форми уз који прилаже сву прописану
документацију и дужан је да уплати прописану накнаду за ЦЕОП.

           УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити
приговор у року од три дана од дана пријема Општинском већу општине Кула. Приговор се
изјављује путем овог органа кроз Централни информациони систем за електронско
поступање у оквиру обједињене процедуре издавања аката таксиран са 440,00 динара
локалне административне таксе.

       Oбрадила,  Лидија Иван  дипл.инж.грађ.

                                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

                                                                                              Зорица Драгић  дипл.инж.грађ.

 

       Доставити:                                                                     

1. Инвеститору,                                                       
2. Објављивање у електронском облику путем интернета и
3. Архиви.                                                                       


