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К у л а

 

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општин-
ске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Jaser Ashru Hassan, ЈМБГ
1809968810119, из Црвенке, ул. Моше Пијаде бр. 59, на основу члана 8ђ, члана 134 став 2 и
члана 145 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 1, 2 и 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),
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. 015-112-100/2021-1 од
08.07.2021. године доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

            Одбацује се захтев инвеститора Jaser Ashru Hassan, ЈМБГ 1809968810119, из Црвен-
ке, ул. Моше Пијаде бр. 59, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на
изградњи воћарско – виноградске кућице П+0 на парцели к.п. број 7203 к.о Сивац,
категорије А, класификационе ознаке 127141, због неиспуњености формалних услова за
даље поступање по  захтеву.



   

О б р а з л о ж е њ е

                                                                         

               Инвеститор, Jaser Ashru Hassan из Црвенке, ул. Моше Пијаде бр. 59, поднео је   
преко овлашћеног пуномоћника 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-28714-ISAW-1/2022 и у општин-
ској управи Кула под заводним бројем 05-351-683/2022 од 14.09.2022. године. Уз захтев
инвеститор је доставио:

Идејни пројекат број: Е-06/2020-ИДП од септембра 2022. године, урађен од стране
грађевинске радње ''PREFIX'' из Црвенке, који се састоји од главне свеске и пројекта
архитектуре;
Катастарско топографски план број: 01-1253/2019 од 04.12.2019. године, урађен од
стране ''GEO Work'' д.о.о. из Куле;
Сагласност сувласника суседне парцеле к.п. број 7205 к.о. Сивац, оверену од стране
Јавног бележника, број УОП-I: 5196-2022 од 12.09.2022. године;
Сагласност сувласника суседне парцеле к.п. број 7205 к.о. Сивац, оверену од стране
Јавног бележника, број УОП-I: 10738-2022 од 13.09.2022. године;
Овлашћење за подношење захтева;
Доказ о уплати републичке администативне таксе и накнаде за ЦИС.

               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 за извођење предметних
радова није потребно прибавити локацијске услове, да је уз захтев приложена сва потребна
документација прописана законом, да је приложен доказ о уплати прописане
административне таксе и накнаде за ЦИС.

               Поступајући по захтеву утврђено је да је идејним пројектом планирана изградња
воћарско – виноградске кућице П+0 на парцели к.п. 7203 к.о. Сивац.

                  Поступајући по захтеву утврђено је да захтев није усклађен са планским докумен-
том - Регионалним просторним планом АПВ («Сл. лист АПВ», бр. 22/11), Просторним
планом општине Кула («Сл. лист општине Кула», бр. 33/15 и 4/19) и Одлуком о изради
Просторног плана подручја посебне намене («Сл. лист АПВ», бр. 54/19).

                 У поступку који претходи издавању решења којим се одобрава извођење радова,
прибављена је информација о локацији, издата од стране овог Одељења дана 21.09.2022.
На основу информације о локацији утврђено је да се парцела к.п. број 7203 к.о Сивац
налази у обухвату Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе
саобраћајнице) на територији општине Кула – деоница од административне границе
са градом Сомбор до административне границе са општином Врбас (Урбанистички
пројекат јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса). Урбанистички пројекат
за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Кула –
деоница од административне границе са градом Сомбором до административне границе са
општином Врбас се израђује на основу:  Закључка Владе РС број 351-7500/2021-1,
Регионалног просторног плана АПВ («Сл. лист АПВ», бр. 22/11) и Просторног плана



општине Кула («Сл. лист општине Кула», бр. 33/15 и 4/19). За изградњу истог је донета
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене («Сл. лист АПВ», бр. 54/19), за
који је обављен рани јавни увид, где је наведено: ''Просторним планом ће се утврдити
коридор брзе саобраћајнице дежавног пута у укупној ширини од 100-300м (у складу са
техничком документацијом на нивоу идејног решења). У коридору брзе саобраћајнице
државног пута налазиће се следећи појаси заштите, и то:

1) Појас брзе саобраћајнице државног пута (земљиште државног пута –путна парцела) –
чини земљиште потребно за изградњу државног пута, укрштања и пратећих садржаја. Појас
државног пута се утврђује као земљиште јавне намене, са ~ ширином од 30-70m у
зависности од конфигурације терена и услова за изградњу објеката државног пута. Граница
појаса државног пута јесте уједно и регулациона линија;

2) Заштитни појас - чини земљиште за које се одређује строго контролисани режим
коришћења  (обострано) у циљу заштите функције државног пута. Заштитни појас се
утврђује као земљиште остале намене са ширином од 20m које се дефинише од границе
појаса државног пута. У зонама укрштања, пратећих садржаја и појединих објеката
државног пута заштитни појас се може сужавати. Граница заштитног појаса јесте уједно и
граница детаљне регулације;

3) Појас контролисане  изградње - чини земљиште у режиму контролисане  градње и
заштите животне средине (обострано). Појас контролисане  изградње се утврђује као
земљиште остале намене са ширином од 20m које се дефинише од границе заштитног
појаса.

              Парцела к.п. број 7203 к.о Сивац се налази у појасу  планираног државног       
пута.       

              Просторним планом ће се успоставити основни режими коришћења и уређе-  
ња простора у коридору државног пута, и то за: Појас државног пута – успоставља се
режим забране изградње свих објеката који нису у функцији изградње трасе и
објеката државног пута, укрштања, сервисних, пешачких и бициклистичких стаза и
пратећих садржаја државног пута.             

            Како је урбанистички пројекат документ који се увек израђује у складу са важећим
планским документима, на основу дефинисаних заштитних појасева државног пута утврђен
је обухват урбанистичког пројекта и сви власници катастарских парцела у обухвату
урбанистичког пројекта су обавештени.

         Власник к.п. број 7203 к.о Сивац је такође обавештен од стране Одељења за  
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула да се
наведена пацела налази у појасу планираног државног пута, обавештење број 05-465-
1/2022 од 26. 04. 2022. године.

        На основу изнетог забрањена је изградња објеката који нису у функцији
изградње трасе и објеката државног пута, па у складу са тим није могуће издавање 
решења о одобрењу за изградњу воћарско – виноградске кућице П+0 на парцели к.п.
број 7203 к.о Сивац

                Како је ово Одељење на основу одредбе члана 28 став 2 тачка 1 Правилника о  
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», бр.



68/2019) утврдило да захтев није усклађен са планским документом решено је као у
диспозитиву.

                Подносилац захтева може поднети усаглашен захтев најкасније у року од 30 дана
од дана објављивања на интернет страници надлежног органа уколико отклони све
недостатке, односно само уколико изградњу планиране воћарско – виноградске кућице
пројектује на парцели која није у обухвату државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на
територији општине Кула – деоница од административне границе са градом Сомбор до
административне границе са општином Врбас, односно ако је у складу са Регионалним
просторним планом АПВ («Сл. лист АПВ», бр. 22/11) и Просторним планом општине Кула
(«Сл. лист општине Кула», бр. 33/15 и 4/19). 

                Административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 810,00 динара у
складу са Законом о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр.
43/2003... 62/2021).

                Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура наплаћена је  у износу
од 2000,00 динара.

            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.                                             


