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

поступајући по захтеву за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији некатегорисаних путева – 
стабилизација путних подлога на атарским путевима на територији општине Кула, инвеститора Општина Кула 
Лењинова број 11, 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 Општине Кула Лењинова број 11 за издавање решења којим се одобрава извођење радова 

на санацији некатегорисаних путева – стабилизација путних подлога на атарским путевима на територији општине на 
к.п. бр. 10048, 10056/2, 10050 к.о. Кула, на к.п. бр. 11906 к.о. Сивац, на к.п. бр. 9045, 8947, 8946 к.о. Руски Крстур, на к.п. 
бр. 9567/2 к.о. Црвенка, категоририје Г, класификационе ознаке 211201 због неиспуњености формалних услова за 
поступање. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 13.07.2016 године инвеститор Општина Кула Лењинова број 11 поднео је преко овлашћеног пуномоћника 

захтев за издавање решења којим се одобравају радови описани у диспозитиву закључка. Уз захтев је достављен доказ 
о уплати накнаде за ЦИС, идејни пројекат број ИДП01-02/16 од марта месеца 2016, урађен од стране "Creativetim 021" 
Нови Сад, овлашћење за заступање. 

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 захтев садржи све прописане податке, да идејни пројекат не садржи све прописане 
податке, да није приложена сва документација прописана Законом, да је приложен доказ о уплати  накнаде за ЦИС.  

 
Увидом у идејни пројекат утврђено је: 
 

 Саставни део пројекта је пројектни задатак потписан од стране ЈП Завод за изградњу Кула. Пројектним 
задатком није уговорена израда идејног пројекта, већ израда пројекта за грађевинску дозволу, 

 Графичка документација идејног пројекта не садржи трасу санације (назив саме техничке документације је 
санацији некатегорисаних путева), дата је само траса постојећег стања,  

 Идејном пројекту није приложен Елаборат геомеханичких испитивања број Е -3338 (Главни, а уједно и 
одговорни пројектант Тамара Јакшић дипл.инж. грађ. лиценца број 312 Н136 09 у изјави је навела да је пројекту 
приложен Елаборат геомеханичких испитивања број ЕГ -3338; Главна свеска нема  део ″Подаци о лицима која 
су израдила елаборате и студије″ тако да остаје нејасно дали је поменути елаборат саставни део техничке 
документације. А ако јесте поред наведеног, у главној свесци још недостаје и изјава у складу са прилогом 6 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката «Сл. гласник РС», бр.23/2015 и 77/2015 и 58/2016), 



 
Како нису испуњени формални услови за даље поступање одлучено 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 његовог објављивања на интернет страници надлежног 
органа, не доставља документацију коју је поднео уз захтев који је одбачен нити поново плаћа административну таксу.    

Инвеститор је ослобођен плаћања административне таксе за овај закључак 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:                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

1. Инвеститору,                                                                                 Владимир Павков дипл. правник 
2. А р х и в и.  
3. Објавити путем интернета 

 
 
 
 
 


