
 

 

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

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Број предмета: ROP-KUL-13009-ISAW-1/2019 
Заводни број: 05-351-189/2019 
22. мај 2019. године  
К у л а  
 
 
 
 
              Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора ''САТ-ТРАКТ'' д.о.о. Бачка 
Топола, ул. Маршала Тита бр.111, ПИБ 101446215, на основу члана 8ђ 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, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), 
члана 29 став 5 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 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК  

 
 
              Одбацује се захтев инвеститора ''САТ-ТРАКТ'' д.о.о. Бачка Топола, ул. 
Маршала Тита бр.111, ПИБ 101446215, за издавање решења о одобрењу за извођење 
радова на изградњи кабловске дистрибутивне мреже у насељу Сивац са прикључним 
оптичким каблом на парцелама к.п. 9605 к.о Црвенка и к.п. 11850/2, 11850/1, 4147, 
4233, 4238, 4232, 4230, 4234, 4235, 4225, 4226/2, 4227, 11973/1, 4236, 4218, 4224, 4220, 
4222, 4223, 4229, 4217/2, 4217/1, 4205/1, 4205/2, 1336, 1337, 11767/1, 1206, 4206, 4207, 
4208, 4209, 4210, 4211, 4213, 4215, 4216, 4188, 4187, 4185, 4184, 4183, 979/2, 8087, 
8088, 8089, 8091, 4182, 4181, 11921, 4174, 4179, 4175, 4166, 4165, 4163, 4159, 4157, 
8686/14, 8687/43, 8694, 8695, 4152, 4154, 4155, 4161, 4168, 4160, 4162, 4167, 4177, 
4178, 4190, 4191, 4189, 4192, 4193, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 
1714/2, 4204, 4260, 4195, 11598/1, 11592, 4256, 4259, 4257, 4254, 4251, 4248, 4247, 
4246, 4244/1, 4245, 4239, 4240, и 4241 к.о. Сивац, категорије Г, класификационе ознаке 
222431, због неиспуњености формалних услова за даље поступање по  захтеву.  
     
 

О б р а з л о ж е њ е  

 
                                                                           

              Инвеститор, ''САТ-ТРАКТ'' д.о.о. Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр.111, 
поднео је преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање решења о одобрењу за 
извођење радова на објекту описаном у диспозитиву овог закључка. Захтев је заведен 
кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-13009-ISAW-1/2019 и у општинској управи Кула под 
заводним бројем 05-351-189/2019 од 17.05.2019. године.  
              Уз захтев инвеститор је доставио:  

- Локацијске услове број: ROP-KUL-7780-LOC-1/2018, заводни број: 05-353-
52/2018 од 18.05.2018. године; 

 



 
 

- Идејни пројекат од маја 2018. године, урађен од стране ''САТ-ТРАКТ'' д.о.о. 
Бачка Топола, који се састоји од главне свеске (број: 10/0-18), пројекта трасе  
(број: 10/1-18) и пројекта инсталација (број: 10/5-18); 

- Решење којим се установљава право службености постављања стубова на 
парцелама у јавној својини општине Кула број: 05-463-55/2019 од 13. маја 2019. 
године; 

- Пуномоћ за заступање; 
- Доказ о уплати републичке администативне 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 садржи све прописане податке, да су за 
извођење предметних радова издати локацијски услови, да уз захтев није приложена 
сва потребна документација прописана законом, да уз захтев приложена документација 
не садржи све делове прописане законом, да је приложен доказ о уплати прописане 
административне таксе и накнаде за ЦИС. 
 
                Поступајући по захтеву утврђено је: 

• У локацијским условима број: ROP-KUL-7780-LOC-1/2018, заводни број: 05-
353-52/2018 од 18.05.2018. године наведене су и парцеле преко којих 
пролази траса кабловске дистрибутивне мреже, а које су у приватној својини 
(4205/2, 1336, 1337, 979/2, 8087, 8088, 8089 и 8091). Те парцеле нису 
наведене у достављеном идејном пројекту, а у графичком прилогу се види 
да траса пролази кроз наведене парцеле. За предметне парцеле није 
приложен доказ о решеним имовинско – правним односима на земљишту – 
оверен Уговор о успостављању права службености закључен са власником, 
односно корисником земљишта или оверена сагласност власника/корисника 
парцела, као и преписи листа непокретности за наведене парцеле; 

• У идејном пројекту у попису парцела су изостављене парцеле к.п. број: 
11973/1 и 4239, које су у јавној својини Општине Кула; 

• На насловној страни идејног пројекта није наведено да је предмет изградње 
и прикључни оптички кабл, као и да је парцела к.п. 9605 катастарска општина 
Црвенка (парцела где је спојница прикључног оптичког кабла); 

• У идејном пројекту, у изјави одговорних пројектаната наведено је да је 
пројекат у свему у складу са издатом локацијском дозволом, а треба навести 
да је у складу са издатим локацијским условима; 

• У идејном пројекту инсталација, на насловној страни наведено је да је врста 
техничке документације ''идејно решење'' а треба навести ''идејни пројекат''. 
 

            На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 
            Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен 
захтев у року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана 
од дана објављивања на интернет страници надлежног органа, не доставља 
документацију коју је поднео уз захтев који је одбачен. 
            Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 
одбачен и поновног плаћања накнаде за Централну евиденцију. 
            Административна такса за овај закључак наплаћена је у износу од 5770,00 
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 закључка може се изјавити 
приговор у року од три дана од дана пријема Општинском већу општине Кула. 
 
 
 



 
 
 
 
Приговор се изјављује путем овог органа кроз Централни информациони систем за 
електронско поступање у оквиру обједињене процедуре издавања аката. 
 
       Oбрадила,  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.            


