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К у л а 
 
 

Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула, поступајући по захтеву 
инвеститора, "Вујовић Југослав и синови" д.о.о. Црвенка, Улица маршала Тита број 205  на основу члана 158 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 44 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, 32/15, 34/2016 и 2/2017) доноси 

 
  

З А К Љ У Ч А К  
 

 
Одбацује се захтев, "Вујовић Југослав и синови" д.о.о. Црвенка, Улица маршала Тита број 205, за издавање 

решења о употребној дозволи за изградњу фарме за тов свиња (капацитета 1330 комада) са пратећим садржајима на к.п. 
бр. 8182/1 к.о. Кула због неиспуњености формалних услова за поступање. 

Фарма се састоји из следећих објеката: 
 

 објекта за раднике са магацином, категорије Б, класификационог броја 127112, бруто површине основе 205,18м2, 
спратности П+0, 

 објекта за тов свиња капацитета 850 комада, категорије Б, класификационог броја 127112, бруто површине основе 
648,06м2, спратности П+0, 

 објекта за тов свиња капацитета 480 комада категорије А, класификационог броја 127111, бруто површине основе 
375,18м2, спратности П+0, 

 сислоса за храну капацитета 20м3 категорије Б, класификационог броја 127112, површине темељне плоче 9м2 
 сислоса за храну капацитета 15м3 категорије Б, класификационог броја 127112, површине темељне плоче 9м2 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Инвеститор "Вујовић Југослав и синови" д.о.о. Црвенка, Улица маршала Тита број 205 поднео је преко овлашћеног 

пуномоћника дана 28.03.2018 године захтев за издавање решења којим се одобрава употреба објеката описаних у 
диспозитиву. За наведене објекте ово одељење је издало решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUL-32795-
CPI-3/2017, заводни број 05-351-494/2017 од 22.12.2017 године. 

 
 

 Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију: 
 

 Пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је 
изведено стање једнако пројектованом 

 Технолошки пројекат 
 Одлуку о именовању комисије 
 Уговор о пружању услуга 
 Елаборат геодетских радова за објекат и инсталације 
 Енергетски пасош 



 Записник комисије за технички преглед 
 Пуномоћ, 
 Доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦИС 

 
Поступајући по захтеву инвеститора, ово Одељење је у поступку који претходи издавању употребне дозволе, 

утврдило да уз захтев није приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу 
Закона.  Уз захтев за издавање употребне дозволе, инвеститор ни у поновњеном захтеву није доставио:  

 
 Елаборат геодетских радова за све објекте који су предмет техничког прегледа, а за које ово одељење треба да 

изда употребну дозволу. Достављен је само елаборат геодетских радова за подземне инсталације. ( У претходном 
захтеву који је ово Одељење одбацило,  у Елаборату геодетских радова за објекте, нису били уцртани сви објекти,  
недостајао је објекат који је у локацијским условима и техничкој документацији био обележен бројем 3)  

 Записник комисије за технички преглед објекта са констатацијом комисије да су објекти у потпуности изведени у 
складу са Технолошким пројектом на основу кога су ЈВП Војводине  дана 28 марта 2018 издале Мишљење број I-
417/4-18 о његовој усклађености са издатим водним условима.  
 
Инвеститор нема више право на подношење усаглашеног захтева, а то значи да поново прилаже сву 

документацију кад буде подносио захтев за издавање употребне дозволе и то: 
 

1. Пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је 
изведено стање једнако пројектованом, 

2. Технолошки пројекат, 
3. Мишљење ЈВП Воде Војводине број I-417/4-18 од 28 марта 2018 
4. Одлуку којом инвеститор именује председника и чланове комисије за технички преглед,  
5. Извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу, да 

је подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе, урађен у складу са Правилником о 
садржини и начину вршења техничкохг прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о 
утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објеката у току грађења... («Сл. гласник РС», бр. 
27/2015 и 29/2016) и у коме је констатовано да су објекти у потпуности изведени у складу са Технолошким 
пројектом на основу кога су ЈВП Војводине  дана 28 марта 2018 издале Мишљење број I-417/4-18 

6. Сертификат о енергетским својствима објекта, 
7. Елаборат геодетских радова за објекат и подземне инсталације, 
8. Доказ о уплати административне таксе и накнаде за ЦИС 

 
 На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине 

Кула у року од 3 дана од дана достављања. Приговор се изјављује  преко овог органа таксиран са 440,00 динара локалне 
административне таксе. 
 
Обрадила, Александра Чизмар  
 
 
                                                                                                                                   РУКОВОДИОЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                                                 Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
 
 
Доставити:                 

 Инвеститору, 
 А р х и в и 
 Објавити путем интернета 

 
 
 
 
 
 
 


