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К у л а  
 
 

 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Екстра - Aуто транспорт д.о.о. из Врбаса, Улица 
маршала Тита број 56, на основу члана 8ђ ,145 и 147 Закона о планирању и изградњи (“ Сл. гласник РС 
“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 
132/2014 и 145/2014), члана 30 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл.гласник РС“ бр.113/15, 96/2016 и 120/17), члана 17 Одлуке о општинској 
управи (“ Сл. лист општине Кула“, бр.16/08, 4/09,27/12, 36/12, 32/15, 34/16 и 2/2017), и овлашћења 
начелника општинске управе Кула бр. 015-112-303/2017 од 10.07.2017.године доноси 
 
  

ЗАКЉУЧАК  
 

 
Одбацује се захтев инвеститора Екстра - Ауто транспорт д.о.о. Врбас Улица маршала Тита 56, за 

издавање привремене грађевинске дозволе за изградњу привремене монтажне асфалтне базе 
капацитета 40t/h на кат.парцели бр.7791/1 к.о. Кула, због неиспуњености формалних услова за даље 
поступање по захтеву. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Екстра - Ауто транспорт д.о.о. Врбас Улица маршала Тита 56, поднео је дана 

06.03.2018  године преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање привременог решења о 
грађевинској дозволи, којим би се одобрила изградња објекта описаног у диспозитиву овог решења. 

Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-36539-ISAW-2/2018 и у општинској управи Кула 
под заводним бројем 05-351-73/2018. Уз захтев инвеститор је доставио: 
  

 Идејни пројекат бр.2017-0195 који садржи: Главну свеску бр.А-2017-0195-ИДП-0, Пројекат 
архитектуре бр.А-2017-0195-ИДП-1, Пројекат конструкције бр.А-2017-0195-ИДП-2, Пројекат 
хидротехничких инсталација бр.А-2017-0195-3, Пројекат електричних инсталација А-2017-0195-
ИДП4, Пројекат машинско - технолошких инсталација бр.А-2017-0195-ИДП-6.1, Пројекат термо-
машинских инсталација бр.А-2017-0195-ИДП-6.2, Пројекат саобраћајница бр.А-2017-0195-ИДП-8 

 Копију плана 
 Пуномоћ за заступање 
 Доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦИС 

 
У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово одељење је утврдило да је 

надлежно за поступање по захтеву, да подносилац захтева може бити подносилац захтева, да захтев не 
садржи све прописане податке, да уз захтев није приложена сва потребна документација прописана 
законом, да подаци наведени у идејном пројекту нису у складу са издатим локацијским условима, да је 
приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде за ЦИС.  



 
Поступајући по захтеву утврђено је: 
 

 Графичкој документацији идејног пројекта није приложен катастарско-топографски 
снимак предметне локације, изграђен од стране регистроване геодетске организације, 
што је прописано чланом 47 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник 
РС“, бр.23/2015 ,77/2015, 58/2016 и 67/2017). 

 Инвеститор није доставио енергетску дозволу. У складу са одредбом члана 30 став 3 
тачка 6 Закона о енергетици за објекте за складиштење нафте, деривата нафте и остало, 
резервоарског простора већег од 10м³, прибавља се енергетска дозвола која се у складу 
са одредбом става 2 истог члана подноси уз захтев за добијање грађевинске дозволе. У 
пројекту је наведено да је спремник горива капацитета 25000l. 

 Нису дате све димензије објеката у идејном пројекту ни у dwg ни pdf формату. Није 
приказана водонепропусна септичка јама нити водоводна шахта. Није предвиђена 
интерна канализациона мрежа, како је то наведено у водним условима бр.I-1441/5-17 од 
18.12.2017.год. Портирска и комадна кућица није обрађена пројектном документацијом. У 
техничком опису пројекта архитектуре нису обрађени сви објекти. 

 Дипозиција, намена, димензије објеката нису у складу са локациским условима и 
идејним решењем на основу кога је одобрено безбедно постављање објеката од стране 
РС МУП Сектор за вандредне ситуације Сомбор. У условима МУП РС чији је саставни део и 
графички прилог, посебно је наглашено: “Објекти, опрема, уређаји и инсталације који су 
предмет ових услова морају испуњавати безбедносна растојања у односу на постојеће и 
планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану Р=1:100 из идејног 
решења, који су саставни део ових услова.“ Из наведеног произилази да графичка 
документација идејног пројекта мора бити у складу са графичком документацијом из 
идејног решења и локациских услова, у погледу димензија објеката, међусобне 
удаљености објеката, удаљености објеката од путева, њихове намене (назива) и остало. 

 У графичком прилогу није приказана удаљеност асфалтне базе од кат.парцеле бр.7791/2, 
а удаљеност командне кабине од пута је мања од удаљености која је одобрена условима 
МУП-а. 

 Изјава одговорног пројектанта пројекта саобраћајница није дата у складу са прилогом 4 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС“, бр.23/2015 ,77/2015, 
58/2016 и 67/2017). 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву.  
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у року од 

десет од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на 
интернет страници надлежног органа, не доставља документацију коју је поднео уз захтев који је 
одбачен нити поново плаћа административну таксу.    

Административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 5400,00 динара у складу са 
Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“, бр. 43/2003..). 

Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура, за подношење захтева наплаћена је у 
износу од 2.000,00 динара. 
  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор у року од 3 
дана од дана пријема, Општинском већу општине Кула. Приговор се изјављује преко овог  органа 
таксиран  са 440,00 динара локалне административне таксе.   
 
Oбрадила, Зорица Драгић  

 
 
Доставити:                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

1. Инвеститору,              Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
2. Објавити путем интернета,  
3. А р х и в и.  

 


