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               Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора ''Патент ИЕЦ'' д.о.о. из 
Црвенке, ул. Моше Пијаде бб, на основу члана 8ђ и 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, 132/2014 и 145/2014), члана 44 став 1 Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», 
бр. 113/2015 и 96/2016), члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине 
Кула», бр. 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/2015 и 34/2016) и члана 211 став 1 
Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/2001 и «Сл. 
гласник РС», бр. 30/2010 и 18/2016) доноси 
 
 

ЗАКЉУЧАК  

   
              Одбацује се захтев инвеститора ''Патент ИЕЦ'' д.о.о. из Црвенке, ул. Моше 
Пијаде бб, за издавање решења о употребној дозволи за изградњу привредног објекта, 
фарма-прасилиште за узгој крмача (капацитета 200 комада), спрартности П+0 са 
прилазним путевима, пратећим објектима и инфраструктуром на к.п. 8144/1 к.о. 
Црвенка, која је планирана као комплекс од три објекта (прасилиште, одгој и тов) 
међусобно повезана коридором, због неиспуњености формалних услова за даље 
поступање по  захтеву.  
     
 

О б р а з л о ж е њ е  
                                                                           

               Инвеститор, ''Патент ИЕЦ'' д.о.о. из Црвенке, ул. Моше Пијаде бб, поднео је 
дана 07.12.2016. године захтев за издавање решења о употребој доволи којим би се 
одобрила употреба објеакта описаних у диспозитиву овог решења. Захтев је заведен 
кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-32936-IUP-1/2016 и у општинској управи Кула под 
заводним бројем 05-351-326/2016. 
            Уз захтев инвеститор је доставио:  

- Решење о грађевинској дозволи број: 05-351-43/2015 од 11.06.2015. године; 
- Потврду о пријави радова број: 05-351-97/2015 од 20.08.2015. године; 
- Потврду о усклађености изграђених темеља број: ROP-KUL-4405-CCF-1/2016, 

заводни број: 05-351-41/2016 од 30.03.2016. године; 
- Потврду о завршетку објекта у конструктивном смислу број: ROP-KUL-4405-

COFS-3/2016, заводни број: 05-351-77/2016 од 16.05.2016. године; 
- Потврду о извршеном геодетском снимању објекта број: 952-02-7-43/2016 од 

23.06.2016. године; 
- Потврду о извршеном геодетском снимању водова број: 956-03-5/2016 од 

24.06.2016. године; 
- Енергетски пасош за објекат прасилиште број: Е-1295/16 од 27.09.2016. године, 

урађен од стране предузећа ''SUPPORT'' д.о.о. из Суботице; 



 
- Енергетски пасош за објекат одгајалиште број: Е-1296/16 од 27.09.2016. године, 

урађен од стране предузећа ''SUPPORT'' д.о.о. из Суботице; 
- Енергетски пасош за објекат товилиште број: Е-1297/16 од 27.09.2016. године, 

урађен од стране предузећа ''SUPPORT'' д.о.о. из Суботице; 
- Енергетски пасош за објекат санитарно-гардеробни чвор број: Е-1298/16 од 

27.09.2016. године, урађен од стране предузећа ''SUPPORT'' д.о.о. из Суботице; 
- Решење о именовању правног лица за вршење техничког пријема објекта број: 

097 од 14.05.2016. године, донето од стране инвеститора; 
- Решење о именовању Председника и чланова Комисије за технички преглед 

објекта број: 02/16 од 18.07.2016. године, донето од стране предузећа ''Alter ego 
architects'' д.о.о. из Црвенке; 

- Записник Комисије за технички преглед изграђених објеката од 21.11.2016. 
године;  

- 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, али је захтев потписан од стране неовлашћеног лица, да захтев 
не садржи све прописане податке, да уз захтев није приложена сва потребна 
документација прописана законом, да уз захтев приложена документација не садржи 
све податке прописане законом, да је приложен доказ о уплати прописане таксе и 
накнаде за ЦИС.  
               Поступајући по захтеву утврђено је: 
               • Уз захтев није приложена пуномоћ од стране инвеститора за подношење 
захтева кроз ЦЕОП; 
               • У захтеву нису наведени подаци за појединачне објекте за које је издато 
решење о грађевинској дозволи, наведена је категорија објеката ''А'', а објекти су 
категорије ''Б''; 
               • У захтеву је као инвеститор наведен ''PATENT IEC'' д.о.о. из Црвенке, а 
решење о грађевинској дозволи је издато на инвеститора ''PATENT CO'' д.о.о. из 
Мишићева. С обзиром на промену у називу инвеститора и месту седишта правног лица 
потребно је доставити доказ о праву својине на земљишту (препис листа 
непокретности); 
               • Уз захтев нису достављени елаборат геодетских радова за изведене објекте 
и елаборат геодетских радова за подземне инсталације; 
               • У потврди о извршеном геодетском снимању која је приложена уз захтев 
наведено је да су снимљени помоћни објекти, а предметни објекти су привредни, а 
такође су снимљени и објекти који нису били предмет решења о грађевинској дозволи 
(портирница, остава) па самим тим нису ни предмет решења о употребној дозволи; 
               • У потврди о извршеном геодетском снимању водова која је приложена уз 
захтев наведено је да је снимљен подземни гасовод. У елаборату геодетских радова за 
подземне инсталације треба приказати све подземне инсалације које су биле предмет 
решења о грађевинској дозволи (електроенергетске инсталације, хидротехничке 
инсталације и гасне инсталације); 
               • Уз захтев није достављена главна свеска пројекта за извођење са потврдом 
и овером инвеститора, лица које је вршило стручни надзор и извођача радова да је 
изведено стање једнако са пројектованим (Прилог 7 Правилника о садржини, начину и 
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката («Сл. гласник РС», бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016). Потврду и 
оверу инвеститора, лица које је вршило стручни надзор и извођача радова да је 
изведено стање једнако са пројектованим треба доставити у .pdf формату у складу са 
Прилогом 12 који је саставни део Правилника; 
               • У пројектима за извођење који су приложени уз захтев, изјаву је потписао 
одговорни извођач радова, а треба да је овери извођач радова печатом правног лица и 
потписом одговорног лица; 
               • Уз захтев су достављени пројекти изведеног објекта у папирној форми, са 
датумом од јуна 2016. године. Пројекте изведеног објекта треба доставити у 
електронској форми, у одговарајућем електронском формату (.pdf или .dwg или .dwf 
(.dwfх) формат), који је електронски потписан квалификованим електронским потписом; 



 
               • У Записнику Комисије за технички преглед изграђеног објекта наводи се да је 
извршен технички преглед на основу Правилника о садржини и начину вршења 
техничког прегледа објеката и издавању употребне дозволе («Сл. гласник РС», бр. 
93/2011). Наведени Правилник је престао да важи даном ступања на снагу 
Правилника 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). Садржина Записника о техничком прегледу и извештаја комисије са 
предлогом о утврђивању подобности за употребу  мора бити у складу са наведеним 
Правилником;  
               • Уз Записнику о техничком прегледу прилаже се предлог да се може издати 
употребна дозвола. Форма овог предлога дата је у Прилогу 2 који је одштампан уз 
Правилник и чини његов саставни део. Записник о техничком прегледу и предлог чине 
Извештај Комисије, који представља саставни део документације која се предаје 
надлежном органу уз захтев за издавање употребне дозволе; 
               • У Записнику се као инвеститор у неким деловима наводи ''PATENT IEC'' д.о.о. 
из Црвенке, а у неким деловима ''PATENT CO'' д.о.о. из Мишићева. С обзиром да је 
сада на предметној парцели уписано право својине у корист ''PATENT IEC'' д.о.о. из 
Црвенке, записник треба да гласи на тај назив, а треба образложити да је решење о 
грађевинској дозволи издато на ''PATENT CO'' д.о.о. из Мишићева који је био власник 
на земљишту кад је издато решење; 
               • У Записнику је наведена категорија објекта ''А'', а објекти су категорије ''Б''; 
               • У Записнику је наведена укупна бруто површина комплекса-фарме 2817,91м², 
а укупна бруто површина је 3817,91м²; 
               • У Записнику у тачки 6.2. наведен је сертификат о енергетским својствима 
само за један објекат, а за изгађене предметне објекте инвеститор је прибавио четири 
енергетска пасоша који су и приложена уз захтев, а нису наведени у  Записнику; 
               • У Записнику су у тачки 7. наведени уговори са два извођача радова на 
објекту (''Блашко градња'' д.о.о. Кула и ''Градмонт'' д.о.о. Градачац, а у тачки 7.2.,7.3., 
7.4. наводе се решења о именовању одговорних извођача радова од стране предузећа 
''Јаворник'' д.о.о. Суботица, ''ЦИМ ГАС'' д.о.о. Суботица и ''Ротел'' д.о.о. Суботица, за 
која нису наведени уговори о извођењу радова; 
               • У Записнику у тачки 9. није наведено да су сви извођачи водили грађевински 
дневник; 
                • У складу са чланом 2 став 1 Правилника о изменама и допунама Правилника 
о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини 
предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу... («Сл. гласник РС», 
бр. 29/2016) у Записнику Комисије за технички преглед објекта је потребно навести 
основне податке о прикључцима објекта на инфраструктуру; 
               • У Записнику недостаје констатација да је објекат изведен према пројекту за 
извођење, односно пројекту изведеног објекта; 
               • Уз захтев је потребно да доставите доказ за надзорни орган, за део заштите 
од пожара и за члана Комисије који утврђује подобност за употребу у погледу 
спроведености мера заштите од пожара да поседују одговарајућу лиценцу, у складу са 
одредбама закона којим се уређује заштита од пожара. 
 
              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 нити поново плаћа 
административну таксу. 
             Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 
одбачен и поновног плаћања административне таксе и накнаде за Централну 
евиденцију обједињених процедура. 
 
 



 
              Административна такса за овај закључак 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, за подношење 
захтева наплаћена је у износу од 1.000,00 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 непосредно или путем овог органа таксиран са 440,00 динара 
републичке административне таксе. 

 
       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.           


