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25. јул 2019. године  
К у л а  
 
 
 
 
               Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Општине Кула, Кула, ул. 
Лењинова бр.11, ПИБ 100260889, 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-
др.закон), члана 44 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 18 
Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр. 20/2019) и Овлашћења 
начелника општинске управе Кула бр. 015-112-303/2017 од 10.07.2017. године доноси 
 
 

ЗАКЉУЧАК  

 
   Одбацује се захтев Општине Кула, Кула, ул. Лењинова бр.11, ПИБ 100260889, 

за издавање решења о употребној дозволи  изграђеног инфраструктурног објекта за 
прикључење отпадних вода Црвенке на регионални систем каналисања и 
пречишћавања који се састоји од главног колектора у улици Маршала Тита од 
постојеће црпне станице на углу улице Максима Горког до црпне станице ЦС 1, 
пратеће секундарне канализације у Црвенки, транзитог потисног цевовода и 
припадајућих објеката, од ЦС 1 у Црвенки до колектора Кула-Врбас у Кули, као и за 
реконструкцију, доградњу и пренамену објекта црпне станице ЦС 1, на парцелама к.п. 
2792/4, 2792/3, 4970/3, 4934, 4935/1, 9482, 9487/1 и 9487/2 к.о. Црвенка и парцелама 
к.п. 9697/1, 9697/2, 5789, 5788, 278, 279/1, 5843/1, 362/2, 361/1, 5844, 1744/2, 1746/2, 
5848/1, 5849, 5855, 5857/2, 5864/3, 5868, 5870, 5871, 5875, 5884, 9941, 9198/2, 9196/2, 
9194/2, 9193/2, 9192/2, 9190/2, 9190/1, 9188/1 к.о. Кула због неиспуњености формалних 
услова за даље поступање по  захтеву.  
   
 

О б р а з л о ж е њ е  

                                                                           
               Инвеститор, Општина Кула, Кула, ул. Лењинова бр.11, поднео је дана 
23.07.2019. године захтев за издавање решења о употребој доволи којим би се 
одобрила употреба објекта описаног у диспозитиву овог решења. Захтев је заведен 
кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-21348-IUP-1/2019 и у општинској управи Кула под 
заводним бројем 05-351-282/2019. 
               Уз захтев инвеститор је доставио:  

- Решење о грађевинској дозволи број: 05-351-289/2014 од 08.12.2014. године; 
- Потврду пријаве радова број: ROP-KUL-32824-WA-1/2016, заводни број: 05-351-

324/2016 од 07.12.2016. године; 
- Уговор о вршењу услуге техничког прегледа објекта закључен дана 23.01.2019. 

године, између инвеститора и предузећа ''Круг'' д.о.о. из Куле; 
 



 
 

- Решење о именовању председника и чланова комисије за технички преглед 
број: 01-02-08/2019 од 01.02.2019. године, издато од стране ''Круг'' д.о.о. из Куле; 

- Извештај комисије за технички преглед изграђеног објекта од 19.07.2019. године; 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат црпна станица број: 955-088-

6684/2019 од 15.03.2019. године, урађен од стране предузећа ''GEO Work'' д.о.о. 
из Куле; 

- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације струје црпне станице 
број: 956-03-088-161/2019 од 15.03.2019. године, урађен од стране предузећа 
''GEO Work'' д.о.о. из Куле; 

- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације канализације од ЦС1 до 
ЦС2 број: 956-03-088-161/2019 од 15.03.2019. године, урађен од стране 
предузећа ''GEO Work'' д.о.о. из Куле; 

- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације потисне канализационе 
мреже број: 956-03-088-161/2019 од 15.03.2019. године, урађен од стране 
предузећа ''GEO Work'' д.о.о. из Куле; 

- Пројекат изведеног објекта број: П-587-19 од јануара 2019. године, урађен од 
стране Грађевинско пројектног бироа ''АРИ-ИНЖЕЊЕРИНГ'' из Црвенке, који се 
састоји од главне свеске, пројекта конструкције, пројекта хидротехничких 
инсталација за главни колектор, транзитни потисни цевовод и објекте у оквиру 
централног комплекса и пројекта електроенергетских инсталација; 

- Овлашћење за подношење захтева; 
- Доказ о уплати 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 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 накнаде за ЦИС.  
 
             Поступајући по захтеву утврђено је: 
       • Није приложен Пројекат хидротехничких инсталација – објекти у оквиру централ-
ног комплекса, који је у садржају техничке документације главне свеске наведен под 
бројем 3.3.; 
       • У главној свесци пројекта изведеног објекта није наведено да одступања до којих 
је дошло приликом грађења објекта нису у супротности са локацијском дозволом и 
грађевинском дозволом. Такође, потребно је у опису одступања изведеног објекта 
детаљно навести сва одступања настала у току грађења објекта, у складу са чланом 70 
став 2   и чланом 71 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта («Сл. гласник 
РС», бр. 72/2018); 
       • Одлука о одређивању главог пројектанта није потписана од стране инвеститора;         
       • У Пројекту изведеног објекта - пројекат конструкције са ознаком 2. и пројекат 
хидротехничких инсталација са ознаком 3.1. решење о одређивању одговорног 
пројектанта није у складу са Прилогом 8 из Правилника. Одговорног пројектанта 
именује одговорно лице/заступник пројектанта а не инвеститор како је у наведеним 
пројектима одрађено; 
       • На насловној страни појединих делова пројекта наводи се одговорни пројектант а 
не главни пројектант; 
       • У Пројекту изведеног објекта нису наведене све парцеле кроз које пролази 
транзитни потисни вод. Потребно је ускладити парцеле са елаборатом геодетских 
радова; 
     • У Записнику комисије за технички преглед изграђеног објекта потребно је навести 
да одступања до којих је дошло приликом грађења објекта нису у супротности са 
локацијском дозволом и грађевинском дозволом и написати која су то одступања; 
     • Комисија за технички преглед није контатовала да ли је изграђен електроенергет-
ски објекат СТС 20/0,4 kVA ''Црпна станица'' са прикључним водом, који је било потреб-  
 



 
 
но изградити пре прибављања употребне дозволе за објекат који је предмет техничког 
прегледа, како је наведено у грађевинској дозволи број: 05-351-289/2014 од 08.12.2014. 
године. Потребно је навести у ком елаборат геодетских радова је симљена трафо 
станица, односно навести локацију изграђеног објекта;  
     • У тачки 7. Записника наведени су недостаци који нису предмет одобрене 
документације. Уколико постоје недостаци које треба отклонити Комисија треба да 
котролише да ли су отклоњени недостаци пре издавања употребне дозволе. Са 
недостацима коју су наведени у Записнику не може се издати решење о употребној 
дозволи; 
     • У делу где Комисија потврђује наведено је да је објекат у целини изведен у складу 
са издатим решењем о грађевинској дозволи и одобреном пројектном документацијом 
–Главни пројекат и Пројекат изведеног објекта. Пројекат изведеног објекта није 
одобрен него се ради због одступања до којих је дошло приликом грађења објекта. 
Одступања не могу бити у супротности са локацијском дозволом и грађевинском 
дозволом. 
 
             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 накнаду за 
Централну евиденцију обједињених процедура. 
             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 обједињених 
процедура. 
 
             Инвеститор је ослобођен плаћања административне таксе за ово решење у 
складу са Законом о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 
43/2003... 76/2019).  
             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 таксиран са 440,00 динара 
локалне 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.           


