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К у л а  

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

управе Кула, поступајући по захтеву Мали аграр д.о.о. Руменка, Улица партизанска број 98, за 
издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији објекта, 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, 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 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 
Одбацује се захтев инвеститора Мали аграр д.о.о. Руменка, Улица партизанска број 98, за 

издавање решења, којим се одобрава изградња монтажно-бетонске трафо станице 20/0,4kV 
"Мали аграр" са прикључком на постојећи индустријски објекат, категорије објекта Г, класе 
објекта 222420, на к.п. бр. 981/18 к.о. Кула, због неиспуњености формалних услова за 
поступање. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 18.09.2018 године, инвеститор Мали аграр д.о.о. Руменка, Улица партизанска број 

98, поднео је преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање решења којим се одобрава 
извођење радова описаних у диспозитиву закључка.  

Уз захтев је достављено следеће: доказ о уплати републичке таксе и накнаде за ЦИС, 
пуномоћ за подношење захтева, идејни пројекат број Е-186/18, урађен од стране "Круг" д.о.о. 
Кула, који се састоји од главне свеске, пројекта архитектуре и пројекта електроенергетских 
инсталација.   

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 не садржи све 
прописане податке, да уз захтев нијe приложена сва документација прописана Законом.  

 
Поступајући по захтеву утврђено је : 
 

 Није достављена текстуална и графичка документација произвођача типске 
монтажне трафо станице. Према одредби члана 43 став 1 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем, идејни пројекат садржи 
пројекат којим се одређује пројекат у простору, односно оне пројекте који су 
зависно од врсте радова који се изводе потребни. Саставни део идејног пројекта 
који је достављен уз захтев је пројекат архитектуре где је у техничком опису дат 
опис конструкције типске монтажно-бетонске трафо станице са позивом на 



произвођача исте. Међутим, саставни део пројектнотехничке документације треба 
да буде и документација произвођача типске монтажне трафостанице "Бетоњерка" 
Сомбор.  

 Није приложен топографски снимак. Одредбом члана 47 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем, предвиђено је да 
геодетску подлогу чини топографски снимак предметне локације интегрисан са 
катастарским планом и изводом из катастра водова израђен од стране регистроване 
геодетске организације. 

 Из ситуационог плана пројекта архитектуре није јасно да ли се објекат гради на к.п. 
бр.  981/18 к.о. Кула како је и предвиђено локацијским условима или на к.п. бр. 
981/38 к.о. Кула која није предмет локацијских услова. 

 
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.    
 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  
 
 
 
                                                                                                    РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                  Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
Доставити:                                         

1. Инвеститору,                                                                          
2. А р х и в и.  
3. Објавити путем интернета 

 
 
 
 
 


