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К у л а  
 
 
 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора ЈП "Србијагас" Нови Сад, Улица народног 
фронта број 12 и финансијера ЈКП Комуналац Кула, Улица 29 новембра број 4, на основу члана 
8ђ 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019 
и 37/2019), члана 28 став 5 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 68/2019), 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, доноси 
  

 
РЕШЕЊЕ  

 
Одбацује се захтев инвеститора ЈП "Србијагас" Нови Сад, Улица народног фронта број 12 

и финансијера ЈКП Комуналац Кула, Улица 29 новембра број 4, за издавање решења којим се 
одобрава извођење радова на изградњи приклључка на дистрибутивну гасну мрежу са 
примарном МРС, разводне мреже са 5 секундарних МРС-а на к.п. 1499/15 и 5887/4 к.о. Кула, 
јер нису испуњени формални услови за поступање по захтеву. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
Инвеститор ЈП "Србијагас" Нови Сад, Улица народног фронта број 12 и финансијер ЈКП 

Комуналац Кула, Улица 29 новембра број 4, поднели су дана 29.01.2020, преко овлашћеног 
пуномоћника, захтев за издавање решења број ROP-KUL-37848-ISAW-2/2020, заводни број 05-
351-43/2020, којим би се одобрило извођење радова описаних у диспозитиву  

 
Уз захтев је достављено: 

 
 Идејни пројекат урађен од стране агенције ТС Инжењеринг 021 Буковац, који се састоји 

од пројеката архитектуре број 220/19-1, електроенергетских инсталација број 220/19-4, 
машинских инсталација број 220/19-6 достављен у pdf и dwfx формату; 

 Елаборат заштите од пожара урађен од стране агенције ТС Инжењеринг 021 Буковац; 
 Катастарско-топографски план; 
 Овлашћење за подношење захтева; 
 Уговор о финансирању закључен између Општине Кула и ЈКП Комуналац Кула; 
 Уговор о стварању техничких услова за прикључење објекта закључен између ЈП 

"Србијагас" Нови Сад и ЈКП Комуналац Кула; 
 



  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 је уз захтев није приложена сва документација прописана законом и 
правилником, да је приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде за ЦИС.  

 
Поступајући по захтеву утврђено је : 
 

 Није достављена енергетска дозвола. У уговору о стварању техничких услова за 
прикључење објекта који је закључен између ЈП "Србијагас" Нови Сад и ЈКП Комуналац 
Кула, у члану 3, наведена је обавеза подносиоца захтева да прибави енергетску 
дозволу.  

 Из тексуалног дела пројекта потребно је изоставити све стамбене зграде које се не 
налазе на к.п. бр. 1510/2, 1499/11, 1499/12, 1499/13, 1499/14 к.о. Кула. У главној свесци 
у делу "Сажет технички опис" је наведено да се гасни генератори топлоте постављају за 
потребе загревања зграда број 250, 252, 254, 256, 264A, 264B, 266A, 266B и 266C. 
  
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у 

року од десет 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.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор 
у року од 3 дана од дана пријема, Општинском већу општине Кула. Приговор се изјављује 
преко овог органа таксиран  са 440,00 динара локалне административне таксе.  
  
Oбрадила, Александра Чизмар  
 
 
Доставити:                  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

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

 
 


