
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                            

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА             

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке,

имовинско-правне и послове евиденције и управљање имовином

Број предмета: ROP-TOP-5476-LOC-1/2022

Заводни број: 353-24/2022-02

Датум: 30.03.2022.год.

      ТО П О Л А

 

Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и
послове  евиденције и управљања имовином, поступајући захтеву Душана Тадића, Светосавска 12, Топола, за издавање
локацијских услова за извођење радова на изградњи склоништа хидрофора, на к. п. бр. 3576, КО Топола (село), на основу
члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ број 68/2019),
члана 146. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016 и 95/2018) и члана 6. Уредбе о
локацијским условима („Сл. Гласник РС“ број 115/2020), по спроведеном поступку доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

Одбија се захтев број: ROP-TOP-5476-LOC-1/2022, интерни број: 353-24/2022-02 од 29.03.2022.године, поднет од стране
Душана Тадића, Светосавска 12, Топола, за издавање локацијских услова за извођење радова на изградњи склоништа
хидрофора, на к. п. бр. 3576, КО Топола (село), због неоснованости.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Одељењу за комуналне делатности, грађевинско - урбанистичке и имовинско правне и послове евиденције и управљања
имовином Општинске управе општине Топола, кроз систем за електронско подношење пријава дана 15.06.2021.године,
поднет је захтев Душана Тадића, Светосавска 12, Топола, за издавање локацијских услова за извођење радова на изградњи
склоништа хидрофора, на к. п. бр. 3576, КО Топола (село).

Уз поднет захтев приложено је Идејно решење 03/2022-01 од фебруара 2022.године, израђено од стране Агенције за
пројектовање, консалтинг и друге услуге „ГТО Инжењеринг“ Топола, Иван Радојчин ПР, као потребна документација за
одлучивања у поступку.

Одељење за комуналне делатности, грађевинско - урбанистичке и имовинско правне и послове евиденције и управљања
имовином Општинске управе општине Топола, је приликом увида у урбанистички план на основу кога се издају правила
градње утврдило да је захтев неоснован. К.п.бр. 3576, КО Топола село не може да буде предмет изградње јер предметна
парцела према Плану генералне регулације насеља Топола („Службени гласник СО Топола“, број 25/2014, 9/2019 и 25/2019)
припада зони „Специфично зеленило“ у којој није дозвољена градња објеката.

Обзиром да нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, ово одељење је одлучило као у диспозитиву решења.

                    

УПУТСТВО  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор
Општинском већу општине Топола, кроз систем Централне обједињене процедуре,  у року од три дана од дана достављања.

Приговор се таксира са 470,00 динара административне таксе, по Одлуци о локалним административним таксама („Сл.
Гласник СО Топола“ бр. 22/2017) на рачун буџета општине Топола бр. 840-742251843-73 по моделу 97 са позивом на бр.
86-101.                                                                                          

 

                                                                                                                                        Руководилац одељења

                                                                                                                                                      Немања Костић


