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К у л а  

 
 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 

управе Кула, поступајући по захтеву за издавање решења којим се одобрава извођење радова на 
изградњи, опремању и повезивању инфраструктурног објекта-бунара инвеститора Al Rawafed 
Srbija d.o.o. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 6, на основу члана 8ђ 134 став 2 и 145 
став 1 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 29 став 5 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник 
РС», бр. 113/15), члана 17 Одлуке о општинској управи - пречишћен текст («Сл. лист општине 
Кула», бр. 12/2013) и члана 211 став 1 Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 
33/97 и 31/2001), доноси 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 
Одбацује се захтев Al Rawafed Srbija d.o.o. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 6, 

за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи, опремању и повезивању 
бунара Б-1 за напајање хидрантске мреже на к.п. бр. 9059 к.о. Сивац, категоририје Г 
класификационе ознаке 222220 због неиспуњености формалних услова за поступање. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 28.08.2016 године Al Rawafed Srbija d.o.o. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 

број 6, поднео је преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање решења којим се одобрава 
извођење радова на изградњи, опремању и повезивању бунара Б-1 за напајање хидрантске мреже 
на к.п. бр. 9059 к.о. Сивац.  

Уз захтев је достављен доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за 
ЦИС, идејни пројекат број 6.02/16 од 05.08.2016 урађен од стране "Водоремонт" д.о.о. Сириг, 
овлашћење за заступање, Извод из листа непокретности број 5773 к.о. Сивац издат од стране РГЗ 
СКН дана 10.09.2015. 

У складу са одредбом члана 29 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем, ово одељење је утврдило да је надлежно за поступање по 
захтеву, да подносилац захтева може бити подносилац захтева, да је захтев поднет у прописаној 
форми, да идејни пројекат не садржи све прописане податке, да је захтев усклађен са 
локацијским условима.  

Увидом у идејни пројекат утврђено је да идејни пројекат не садржи све прописане 
податке: 

 
 Главна свеска и делови пројеката према областима нису електронски потписани од стране 

одговорног лица пројектанта. Одредбом члана 3 став 4 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, прописано је да електронски документ поред 
осталих наведених лица, квалификованим електронским потписом потписује и одговорно 
лице пројектне организације. У упутству од априла месеца 2016 године које је донело и 



објавило надлежно Министарство у делу "Сумарни преглед формата електронских 
докумената и лица која обавезно врше електронско потписивање" наведено је да 
текстуални део пројеката, односно делова пројеката према областима у pdf формату, 
електронски потписују 1.) одговорно лице пројектанта предментог дела пројекта (што 
значи одговорно лице предузетника или одговорно лице правног лица које је носиоц 
израде дела техничке документације, у овом случају би то био електронски потпис 
Мирослава Бајића као директора Водоремонта д.о.о. Сириг), 2.) одговорни пројектант 
предметног дела пројекта и 3.) вршилац техничке контроле (када је у питању техничка 
контрола пројекта за грађевинску дозволу). Према наведеном Упутству квалификовани 
електронски потпис јесте скуп података у електронском облику који се уносе у 
електронски документ и служи за идентификацију потписника. 
  
Како нису испуњени формални услови за даље поступање одлучено је као у диспозитиву. 
 
Подносилац захтева је искористио право на подношење усаглашеног захтева у складу са 

одредбом члана 29 став 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем.   
 Административна такса за овај закључак је наплаћена је у износу од 1070,00 динара у 
складу са Законом о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 43/2003...). 

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. 
 
Oбрадила  Александра Чизмар дипл. правник 
 
 
Доставити:                                        

1. Инвеститору,                                                                   РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
2. А р х и в и.                                                                  Славка Кочонда дипл.инж.грађ 
3. Објавити путем интернета 

 
 
 
 
 


