
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                            

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                            

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке,

имовинско-правне и послове евиденције и управљање имовином

Број предмета: ROP-TOP-2313-LOC-1/2022

Заводни број: 353-9/2022-02

Датум: 24.03.2022.године

      Т О П О Л А  

 

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско правне  и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе
општине Топола на основу члана 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ број
68/2019), члана 17. тачка 3. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016 и 95/2018) и чл. 30. став 2. Уредбе о локацијским
условима („Сл. Гласник РС“ број 115/2020) поступајући по захтеву бр. ROP-TOP-2313-LOC-1/2022, заводни број Општинске управе општине Топола
353-9/2022-02, Општине Топола, Булевар краља Александра I 9, Топола, за локацијске услове за извођење радова на градског трга око Визиторског центра ,
доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

Одбацује се захтев број ROP-TOP-2313-LOC-1/2022, заводни број Општинске управе општине Топола 353-9/2022-02, Општине Топола, Булевар краља
Александра I 9, Топола, за издавање локацијских услова за изградњу трга око Визиторског центра, на к.п.бр. 1746/7, 1746/11, 1813/62,1815/3,1815/5, 1744/1,
1744/2, 1814/6 и 1746/3, 1815/1, 1814/3, 1815/4, 1814/5, 1814/, К.О. Топола (варош), из разлога што постоје недостаци у садржини идејног решења, утврђени
од стране имаоца јавног овлашћења МУП - Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације Крагујевац.

 

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 поднет је захтев Општине Топола, Булевар краља Александра I 9, Топола, за локацијске
услове за извођење радова на измештању постојеће водоводне и канализационе мреже, електро мреже, гасних инсталација и израда потпорних зидова у
регулацији постојећих и нових саобраћајница ради уређења блока око Визиторског центра, на к.п.бр. 1746/11, 1746/3, 1814/6, 1744/2, 1815/3, 1814/2, 1746/7,
1746/17, 1815/1, 1814/5, 1815/5, 1744/1, 1815/2 и 1814/1, К.О. Топола (варош).

Подносилац захтева је приложио Идејно решење као потребну документацију уз захтев и ово одељење је поступило по захтеву и за потребе пројектовања
и прикључења, по службеној дужности прибављени су следећи услови:

ТОПОЛА: ЈКСП "ТОПОЛА", ROP-TOP-2313-LOC-1-HPAP-4/2022;

КРАГУЈЕВАЦ: МУП - СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - УПРАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ, ROP-TOP-2313-LOC-1-
HPAP-6/2022;

АРАНЂЕЛОВАЦ: ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ, ROP-TOP-2313-LOC-1-HPAP-3/2022;

КРАГУЈЕВАЦ: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, ИЈ КРАГУЈЕВАЦ, ROP-TOP-2313-LOC-1-HPAP-7/2022;

КРАГУЈЕВАЦ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ, ЈЕДИНИЦА КРАГУЈЕВАЦ, ROP-TOP-2313-LOC-1-HPAP-8/2022;

Захтев је послат имаоцу јавног овлашћења МУП - Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације Крагујевац који је установио да постоје
недостаци у садржини идејног решења:

              Захтев и приложена техничка документација међусобно су неусаглашени у погледу обима радова, односно захтевом и Главном
свеском идејног решења дефинисано је уређење трга, док је Идејним решењем архитектуре пројектована и изградња објекта Павиљон 2, за
који није ни додељен класификациони број.

Потребно је захтев одбацити а подносиоца захтева упутити да прибави нове локацијске услове. У складу са чланом 8. став 6. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ 68/2019), ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана његовог
објављивања акта из ст. 1. и 2. овог члана, на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене
недостатке , не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу за подношење захтева и накнаду
наведену у члану 6. став 2. тачка 2) овог правилника.

      

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 450,00 динара административне таксе, по Одлуци о локалним административним таксама („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 22/2017 и
17/2019) на рачун буџета општине Топола бр. 840-742251843-73 по моделу 97 са позивом на бр. 86-
101.                                                                                         

 

                                                                                                                                         Руководилац одељења

                                                                                                                                             Немања Костић


