
 

 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
Општинска управа  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Број предмета: ROP-KUL-22696-ISAW-2/2018 
Заводни број: 05-351-460/2018 
10. октобар 2018. године  
К у л а  
 
 
 
 
 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. 
Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, ул. Апатински пут бб, ПИБ 
100001378, на основу члана 145 Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 
132/2014 и 145/2014), члана 29 став 6 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 
члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр. 16/2008, 4/2009, 
27/2012, 36/2012, 32/2015, 34/2016 и 2/2017) и Овлашћења начелника општинске управе 
Кула бр. 015-112-303/2017 од 10.07.2017. године доноси 
 
 

  РЕШЕЊЕ  

 

  ОДБИЈА СЕ захтев инвеститора ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, ул. Апатински пут бб, ПИБ 100001378, за 
издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи кабловског вода 20kV од 
ТС ''Блок 13'' до ТС ''Блок 14'' на парцелама к.п. број 1146/86, 1146/12, 1154/3, 1154/1, 
5926, 3127/2, 3128/2, 3129/3, 3129/2, 3130/2, 3131, 5930, 5933, 3058/2, 3059/1 и 3059/2 к.о. 
Кула као неоснован. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
             Дана 04.10.2018. године, инвеститор ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, ул. Апатински пут бб, ПИБ 100001378, поднео 
је захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи кабловског 
вода 20kV од ТС ''Блок 13'' до ТС ''Блок 14'' на парцелама к.п. број 1146/86, 1146/12, 
1154/3, 1154/1, 5926, 3127/2, 3128/2, 3129/3, 3129/2, 3130/2, 3131, 5930, 5933, 3058/2, 
3059/1 и 3059/2 к.о. Кула. Уз захтев је достављено: доказ о уплати републичке 
администативне таксе и накнаде за ЦИС, Идејни пројекат од септембра 2018. године, 
урађен од стране ''Сомборелектро'' д.о.о. Сомбор, који се састоји од главне свеске (број: 
Е-06-09/18-ИДП-0) и пројекта електоенергетских инсталација (број: Е-06-09/18-ИДП-4) и 
пуномоћ. 
                
                Како су били испуњени формални услови за дање поступање по захтеву, ово 
Одељење је у складу са одредбом члана 19 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/2015, 96/2016 и 
120/2017), од Службе за катастар непокретности Кула прибавило Извод из листа 



непокретности за парцеле к.п. 1146/86 и 3059/2 к.о. Кула. Увидом у Извод из листа 
непокретности број: 860 к.о. Кула, утврђено је да објекти трафостаница изграђени на 
парцелама к.п. 1146/86 и 3059/2 к.о. Кула нису укњижени, односно да су изграђени без 
одобрења за градњу. У локацијским условима број: ROP-KUL-22696-LOC-1/2018, заводни 
број: 05-353-152/2018 од 06.09.2018. године наведено је да је обавеза инвеститора да 
изврши легализацију изграђених објеката трафостаница. Како предметни кабловски вод 
повезује трафостанице ТС ''Блок 13'' и ТС ''Блок 14'' и заједно са њима чини техничко –
технолошку целину и не може се као такав самостално користити, за наведени објекат се 
може издати решење о одобрењу за извођење радова након укњижбе трафостаница ТС 
''Блок 13'' и ТС ''Блок 14''. Кабловски вод није објекат који се може самостално користити, 
већ је део техничко-технолошке целине.  
 
               На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 
               С обзиром да надлежни орган у поступку по захтеву није одобрио извођење 
радова, подносилац захтева има право да уплаћену републичку административну таксу 
за доношење решења у износу од 5460,00 динара употреби у поновљеном поступку. 
               Административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 310,00 динара у 
складу са  Законом о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 
43/2003... 50/2018).  
               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 
жалба у року од осам дана од дана пријема Покрајинском секретаријату за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај у Новом Саду. Жалба се изјављује путем овог органа кроз 
Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене 
процедуре издавања аката таксирана са 470,00 динара административне таксе.  
 
Обрадила, Лидија Иван  дипл.инж.грађ.                                                                                
 
                                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                              Славка Кочонда  дипл.инж.грађ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Доставити:                                      

1. Инвеститору,                      
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Објављивање у електронском облику путем интернета и 

4. Архиви.    


