
Рeпубликa Србиja
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa            
Oпштинa Кулa
Општинска управа
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-34227-LOC-1/2016
Заводни број: 05-353-139/2016
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Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове 
oпштинске управе Кулa, поступајући  по зaхтeву "Јуарбис"  (МБ 08662215)  из  Руског 
Крстура, Маршала Тита број 89, поднетог преко пуномоћника Синише Новакова  (ЈМБГ 
0207980810031) из Куле, Петра Кочића број 42, на основу члaна 53a став 5 Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009 и 81/2009-исправка, 64/10 УС, 
24/11, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014 и 145/2014), члана 8 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. 
гласник РС", број 113/2015 и 96/2016), члана 17 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/15 и 34/16) и члана 211 став 
1  Закона  о  општем  управном  поступку  ("Сл.  лист  СРЈ",  број 33/97, 31/2001  и  "Сл. 
гласник РС" 30/2010 и 18/2016) доноси  

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев  "Јуарбис" (МБ 08662215) из Руског Крстура, Маршала Тита 
број  89, за  издавање  локацијских  услова  за изградњу  силоса  капацитета  8.600t  са 
сушаром капацитета 8t/h за  складиштење, сушење и промет житарица,  на к.п.  број 
1278/4 к.о. Руски Крстур, јер идејно решење не садржи податке потребне за издавање 
локацијских услова.

Образложење

Инвеститор  "Јуарбис" (МБ 08662215) из Руског Крстура, Маршала Тита број 89, 
преко пуномоћника  Синише Новакова  (ЈМБГ 0207980810031) из Куле,  Петра Кочића 
број  42, поднео  је  дана  21.  12.  2016  године,  преко  ЦИС-а,  овом  Одељењу  захтев 
евидентиран под ROP-KUL-34227-LOC-1/2016, заведен 22. 12. 2016. под бројем 05-353-
139/2016,  за издавање локацијских услова за изградњу силоса  капацитета 8.600t са 
сушаром капацитета 8t/h за  складиштење, сушење и промет житарица,  на к.п.  број 
1278/4 к.о. Руски Крстур.

Уз захтев је  достављена следећа документација:  геодетски снимак постојећег 
стања на катастарској подлози у pdf формату; доказ о уплати административне таксе за 
израду локацијских услова, доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за 
издавање  локацијских  услова,  доказ  о  уплати  стварних  трошкова  за  издавање 
локацијских  услова,  Идејно  решење  -  главна  свеска  и  пројекат  архитектуре у  pdf 
формату,  графичка  документација  у  dwg  формату,  пуномоћ,  Извод  из  листа 
непокретности  број  4186 к.о.  Руски  Крстур  и Информацију  о  локацији  за  изградњу 
силоса на к.п. број 1278/4 к.о. Руски Крстур.

У складу са одредбом члана 8ђ 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 и 145/14) ово 
Одељење је утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да  је  захтев поднет у 
прописаној форми, да садржи све прописане податке, да је уз захтев приложено идејно 
решење и да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде.
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Одредбом  члана  8  став  2  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене 
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/2015 и 96/2016) 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 члановима Правилника и Закона, а на основу 
увида у поднети захтев и приложену документацију ово одељење је утврдило следеће:

1. у  главној  свесци  у  табели  Подаци  о  објекту  и  локацији  нису  наведени  сви 
потребни  прикључци  на  инфраструктуру  као  ни  потребни  капацитети  за 
прикључење,  сходно  члану  35  Правилника  о  садржини,  начину  и  поступку 
израде  и  начину  вршења  контроле  техничке  документације  према  класи  и 
намени  објеката  ("Службeни  глaсник  РС",  број  23/2015,  77/2015,  58/2016  и 
96/2016).  Потребно  је  навести  предвиђене  капацитете  за  прикључење  на 
електроенергетску мрежу, гасну мрежу, насељску водоводну мрежу (за потребе 
снабдевања санитарном водом и напајања хидрантске мреже), начин одвођења 
отпадних вода (фекалних, атмосферских); 

2. у наслову Идејног решења је наведено да се изградња комплекса врши само на 
к.п. број 1278/4 к.о. Руски Крстур. Како је приступни пут на к.п. број 1277/3 к.о. 
Руски Крстур саставни део комплекса, потребно га је разрадити у Ситуационом 
плану графичке документације и навести у наслову Идејног решења; 

3. колска вага је објекат у чијем саставу је и колски приступ, што значи да се иста 
заједно  са  припадајућим  приступима  мора  лоцирати  на  к.п.  број  1278/4  к.о. 
Руски Крстур; 

4. Ситуациони план не садржи паркинг простор за путничке аутомобиле и друга 
возила. За путничке аутомобиле потребно је обезбедити мин. 8 паркинг места;

5. на Ситуационом плану је приказана водоводна цев изворишта водоснабдевања 
за коју се успоставља појас заштите и то по 2,5m са сваке стране гледано у 
односу на осовину цевовода. Унутар овако формираних појасева заштите није 
дозвољена  изградња  објеката,  постављање  уређаја  и  вршење радњи  које  на 
било  који  начин  могу  загадити  воду  или  угрозити  стабилност  цевовода. 
Изградњом тампон ћелија, шахте за елеваторе, машинске куће, командне собе и 
пријемног коша са кип платформом и надстрешницом се нарушава појас заштите 
цевовода и сам цевовод. Уколико сте се договорили о измештању цевовода са 
ЈКП  "Руском"  Руски  Крстур,  потребно  је  да  уз  усаглашени  захтев  приложите 
њихову писмену сагласност;

6. графичка  документација  идејног  решења  не  садржи  карактеристичне основе, 
пресеке  и  изгледе  свих планираних  објеката  (колска  вага,  надстрешница, 
управна зграда са вагарском кућицом);

7. у приложеном Изводу из листа непокретности број  4186 к.о.  Руски Крстур су 
евидентирани постојећи објекти.  У  захтев је  нејасно дефинисано да ли се ти 
објекти задржавају или не. Уколико се уклањају, технички опис Идејног решења 
треба  да  садржи  и  опис  постојећег  стања,  сходно  члану  38  Правилника  о 
садржини,  начину  и  поступку  израде  и  начину  вршења  контроле  техничке 
документације према класи и намени објеката.

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  113/2015  и  96/2016),  за  издавање  локацијских  услова  за  изградњу  силоса 
капацитета  8.600t  са  сушаром  капацитета  8t/h за  складиштење,  сушење  и  промет 
житарица, на к.п. број 1278/4 к.о. Руски Крстур.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема Закључка а најкасније 30 
дана од дана његовог објављивања, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене 
недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен,  нити поново 
плаћа административну таксу и накнаду. 
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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: Славка Срдић, дипл.инг.арх.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, преко пуномоћника, електронским путем
                                                                 

                                                                          
                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
                                                                            Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.
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