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Дана, 23.06.2016. године  
К у л а 
  
 
 
    Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
општине Кула, поступајући по захтеву за издавање употребне дозволе инвеститора ПТД 
''Агрохома'' д.о.о. из Руског Крстура, ул. Русинска бр. 107, ПИБ 108598659, на основу 
члана 158 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, 98/2013-УС, 132/2014 и 
145/2014),  члана 45 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/2015), члана 17 Одлуке о општинској 
управи («Сл. лист општине Кула», бр. 12/2013-пречишћен текст и 32/2015) и члана 192 
Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97и 31/2001 и «Сл. гласник 
РС», бр. 30/2010 и 18/2016) доноси 
 
 

  РЕШЕЊЕ  

 О  УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ   

 

 

  ОДОБРАВА СЕ инвеститору ПТД ''Агрохома'' д.о.о. из Руског Крстура, ул. 

Русинска бр. 107, ПИБ 108598659, употреба: 

•  Објекта за смештај пољопривредне механизације, категорије А, класификационе    
ознаке 127141, димензија 12,00 х 36,00м, бруто изграђене површине 432,00м² 
(нето 408,00м²) са надстрешницом, димензија 4,30 х 36,00м, бруто изграђене 
површине 154,80м², спратности П+0, висине 6,76м,  

•  Сило ћелија за житарице, капацитета 3х300 тона са усипним кошем, бруто 
изграђене површине 152,66м², висине 24,52м, колске ваге димензија 28,90 х 
3,00м, бруто изграђене површине 86,67м² и пренамењеног дела објекта 
породичног становања у вагарску кабину (димензије пренамењеног дела 
4,0х2,5м), бруто површине пренамењеног дела 10,0м² (нето 7,88м²) са пратећим 
инсталацијама. Објекти су категорије Б, класификационе ознаке 127131 и 

•  Колско-манипулативних површина. 
             Објекти се граде на парцели к.п. 5486 к.о. Руски Крстур           

 Површина катастарске парцеле број 5486 к.о. Руски Крстур је 2ха 11а 19м². 
 Објекти су прикључени на нисконапонску електро мрежу, пијаћом и санитарном 

водом се снабдевају преко постојећег прикључка на водоводну мрежу. Приступ локацији 
је преко постојећег колског прилаза из улице Маршала Тита у Руском Крстуру.  
             Комисијa за технички преглед објекта, именовна одлуком број: 09-01/2016 од 
18.02.2016. године, у саставу: Драгорад Скробић  дипл. инж. грађ. бр. лиценце 310 5220 
03, Јарослав Фејди  дипл. инж. маш. бр. лиценце 330 G020 08, Владимир Живановић  
дипл. инж. ел.  бр. лиценце 350 3469 03 и Срђан Деспотовић  дипл. инж. маш. бр. лиценце 
330 D887 06, уверење: 07-број-152-39/13 (противпожарна заштита) констатовала је да су 
објекти завршени и подобни за употребу. Саставни део Извештаја комисије за технички 
преглед објекта од 20.06.2016. године су записник о техничком прегледу и предлог 
комисије да се може издати употребна дозвола.  



 
            Инвеститор у складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком о утврђивању 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта («Сл. лист општине Кула», бр. 10/2015) 
није био у обавези плаћања доприноса. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор, ПТД ''Агрохома'' д.о.о. из Руског Крстура, ул. Русинска бр. 107, поднео 

је дана 23.06.2016. године преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање решења 
којим се одобрава употреба објеката описаних у диспозитиву овог решења. Захтев је 

заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-12893-IUPH-2/2016 и у општинској управи Кула 
под заводним бројем 05-351-120/2016. 

 
              Уз захтев инвеститор је приложио следећу документацију:  

− Пројекте за извођење за објекте категорије Б (Пројекат архитектуре, конструкције, 
противпожарне хидрантске мреже, колско-манипулативних површина број: ПЗИ-Е-
09/2015 од октобра 2015. године, урађени од стране ''ГАФ Инжењеринг'' Темерин, 
Пројекат електроенергетских инсталација број: Е-997 од октобра 2015. године, урађен 
од стране ''Жаги'' д.о.о. Нови Сад, Пројекат машинских инсталација број: 150602, 
урађен од стране ''Костал пројект'' Нови Сад) са потврдом и овером инвеститора, 
вршилаца стручног надзора и извођача радова; 

− Главни пројекат заштите од пожара број: Е-14/2015 од новембра 2015. године, урађен 
од стране ''Инжењеринг 2015'' Нови Сад; 

− Уговор о пружању услуга број: 09-2016 закључен дана 18.02.2016. године између ПТД 
''Агрохома'' д.о.о. из Руског Крстура и ''С-ИНЖЕЊЕРИНГ'' из Црвенке; 

− Одлуку о именовању Председника и чланова Комисије за технички преглед објекта 
број: 09-01/2016 од 18.02.2016. године; 

− Извештај Комисије за технички преглед са предлогом о утврђивању подобности за 
употребу изграђених објеката од 20.06.2016. године;  

− Елаборат геодетских радова за изведене објекте број: 952-02-7-46/2016 од 10.05.2016. 
године, урађен од стране ''GEO Work'' из Куле; 

− Елаборат геодетских радова за подземне инсталације број: 956-03-6/2016 од 
10.05.2016. године, урађен од стране ''GEO Work'' из Куле; 

− Пуномоћ за подношење захтева; 

− Доказ о уплати републичке администативне таксе и накнаде за ЦИС. 
 
             Поступајући по захтеву инвеститора, Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове општине Кула је утврдило да је надлежно да 
поступа по захтеву, да је подносилац захтева лице које, у складу са Законом може бити 
подносилац захтева за издавање те употребне дозволе, да је захтев поднет у прописаној 
форми и да садржи све прописане податке, да је уз захтев приложена сва прописана 
документација и доказ о уплати таксе и накнаде. 
 
             Комисија за технички преглед утврдила је следеће: 

• да  су објекти у целини изведени у складу са пројектом за грађевинску 
дозволу и пројектом за извођење, 

• да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене главним пројектом 
заштите од пожара и пројектом за извођење на који је прибављена 
сагласност органа надлежног за послове заштите од пожара, 

• да је Комисија за технички преглед доставила инвеститору Записник о 
извршеном техничком прегледу, 

• да су објекти подобни за употребу и да се може издати употребна дозвола. 
  
             Минимални гарантни рок за силосе је три године, а за остале објекте две године, у 
складу са Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу 
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, 
осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за 
поједине врсте објеката («Сл. гласник РС», бр. 27/2015 и 29/2016). 



 
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 
Административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 800,00 динара у 

складу са Законом о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 
43/2003...45/2015).  

      Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура наплаћена је у износу  
од 1000,00 динара. 

   
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине са  
седиштем у Новом Саду у року од 8 дана од пријема овог решења. Жалба се изјављује 
непосредно или путем овог органа таксирана са 440,00 динара административне таксе. 
 
Обрадила, Лидија Иван  дипл.инж.грађ.                                                                                
 
 
                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                            Владимир Павков  дипл.правник 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
Доставити:                 
1. Инвеститору,  
2. Грађевинском инспектору, 
3. Служби за катастар непокретности Кула, ради уписа права својине на објекту, 
4. Имаоцима јавних овлашћења (''ЕПС Дистрибуција''-''Електродистрибуција Сомбор'' из   
    Сомбора, ЈКП ''Руском'' Руски Крстур), 
5. Објављивање у електронском облику путем интернета и 
6. Архиви. 


