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Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове 
oпштинске управе Кулa, поступајући по зaхтeву Дрпић Милинка  из Куле, Виноградска број 
63, поднетог преко пуномоћника Пиокер Кароља из Куле, Травничка број 5, на основу члaна 
53a став 5 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС,  132/2014,  145/2014, 83/2018 и  31/2019), члана  15 Правилника  о  поступку 
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  ("Службeни  глaсник  РС",  број 
113/2015,  96/2016 и 120/2017), члана 17 Одлуке о општинској управи  ("Сл. лист општине 
Кула",  број  16/2008,  4/2009,  27/2012,  36/2012,  32/15,  34/16  и  2/2017)  и  Овлашћења 
начелника општинске управе Кула број 015-112-303/2017 од 10. 07. 2017. године доноси  

З А К Љ У Ч А К

Одбацује  се  захтев  Дрпић  Милинка  из  Куле,  Виноградска  број  63, за  измену 
локацијских  услова  за  изградњу  виноградарске  кућице  на  к.п.  број  7931/1  к.о.  Кула  и 
електро  вода на к.п.  број  7931/1,  10054,  7941 и  10056/2  к.о.  Кула, јер  нема услова  за 
прикључење на насељску водоводну мрежу.

Образложење

Инвеститор Дрпић Милинко из Куле, Виноградска број 63, преко пуномоћника Пиокер 
Кароља из Куле, Травничка број 5, поднео је дана 23. 04. 2019. године, преко ЦИС-а, овом 
Одељењу захтев евидентиран под ROP-KUL-3324-LOCА-3/2019, заведен 24. 04. 2019. године 
под бројем 05-353-89/2019, за измену локацијских услова за изградњу виноградарске кућице 
на к.п. број 7931/1 к.о. Кула и електро вода на к.п. број 7931/1, 10054, 7941 и 10056/2 к.о.  
Кула.

Уз  захтев  је  достављена  следећа  документација:  доказ  о  уплати  републичке 
административне таксе, доказ о уплати накнаде за услуге централне евиденције обједињених 
процедура, доказ о уплати накнаде стварних трошкова за израду локацијских услова, Идејно 
решење - главна свеска и пројекат у pdf формату, графичка документација у dwfx формату, 
катастарско топографски план у pdf формату и пуномоћ.

У складу  са  одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово  Одељење је 
утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да захтев садржи све прописане податке, 
да  је  уз  захтев  приложено идејно  решење и  да  је  уз  захтев  приложен  доказ  о  уплати 
прописане таксе и накнаде.

Захтевом за измену локацијских услова инвеститор је тражио прикључење објекта на 
насељску водоводну мрежу. 

Прибављени су услови за пројектовање и прикључење од ЈКП "Комуналац" Кула број 
1135/2019  од  9.05.2019.  године,  у  којима  је  наведено  да  нема  услова  за  прикључење 
виноградарске кућице на насељску водоводну мрежу.

На основу напред наведеног, ово Одељење је утврдило да нема услова за измену. 
Локацијски услови за изградњу виноградарске кућице на к.п. број 7931/1 к.о. Кула и електро 
вода на к.п. број 7931/1, 10054, 7941 и 10056/2 к.о. Кула, број ROP-KUL-3324-LOC-2/2019 од 
28. марта 2019. године (заводни број 05-353-41/2019), су основ за израду идејног пројекта и 
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издавање решења о одобрењу извођења радова - члан 145. Закона o плaнирaњу и изгрaдњи 
("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009 -  испр., 64/2010 -  одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 
31/2019).

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.

Доставити:
1. Подносиоцу захтева, преко пуномоћника, 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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