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Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске 
управе Кулa, поступајући по усаглашеном зaхтeву Нешовић Ратка из Црвенке, Моше Пијаде 132, 
поднетог преко пуномоћника Грбић Ђурђине из Зрењанина,  Тоше Јовановића 675/2, 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 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Сл.  гласник РС",  број 113/15  и 96/2016),  члана 17 Одлуке о општинској  управи  ("Сл.  лист 
општине Кула", број: 16/08, 4/09, 27/12, 36/12,  32/15  и 34/16) и члана 211 Закона о општем 
управном  поступку  ("Сл.  лист  СРЈ",  број 33/97,  31/2001  и  "Сл.  гласник  РС",  број 30/2010  и 
18/2016) доноси  

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се усаглашен захтев Нешовић Ратка из Црвенке, Моше Пијаде 132, за издавање 
локацијских услова за уградњу унутрашњих гасних инсталација у постојећи објекат и изградњу 
прикључка на дистрибутивну гасну мрежу, на к.п. број 334 к.о. Црвенка, јер идејно решење не 
садржи податке потребне за издавање локацијских услова.

Образложење 

Инвеститор  Нешовић Ратко из  Црвенке,  Моше Пијаде 132, је преко пуномоћника Грбић 
Ђурђине из Зрењанина,  Тоше Јовановића 675/2, поднео дана  16.12.2016 године, преко ЦИС-а, 
овом  Одељењу  усаглашен  захтев  евидентиран  под  ROP-KUL-32809-LOCH-2/2016,  заведен 
16.12.2016.  под  бројем  05-353-138/2016,  за  издавање  локацијских  услова  за уградњу 
унутрашњих гасних инсталација у постојећи објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну 
гасну мрежу, на к.п. број 334 к.о. Црвенка.

Уз захтев је достављена следећа документација: идејно решење у pdf формату, графичка 
документација у dwg формату, 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, да је уз захтев приложен доказ о 
уплати прописане накнаде, односно таксе.

Како  се  локацијски  услови  нису  могли  издати  увидом  у  плански  документ,  односно 
сепарат, прибављени су услови за пројектовање и прикључење од  ЈП "Србијагас" Нови Сад  у 
складу са уредбом која уређује издавање локацијских услова.

Одредбом члана 12 став 2  Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/15 и 96/16) прописано је да ако ималац јавних 
овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и 
прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев  за издавање 
локацијских услова,  надлежни орган  без  одлагања одбацује  захтев  за  издавање локацијских 
услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање. 

ЈП  "Србијагас"  из  Новог Сада је  у  свом допису  "Издавање услова за  пројектовање и 
прикључење",  број  02-05-1/16-848  од  27.12.2016.  године  навео  да  не  постоји  могућност 
издавања  услова  за  прикључење  на  гасовод  ниског  притиска,  обзиром  да  је  инвеститору 
одобрено прикључење на гасовод средњег притиска. 
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На основу  напред  наведеног,  ово  одељење је  утврдило  да  идејно  решење не  садржи 
податке потребне за издавање локацијских услова у смислу члана 8 и 12 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/15 и 96/16), 
за издавање  локацијских услова за уградњу унутрашњих гасних инсталација у постојећи објекат 
и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу, на к.п. број 334 к.о. Црвенка.

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: Моника Дурковић, дипл. инг. арх.

Доставити:
1. Подносиоцу захтева, електронским путем
2. Објављивање у електронском облику путем интернета
3. Интернет страница општине Кула - www.kula.rs
4. Архиви

           

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