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К у л а  
 
 
 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, 
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, 37/2019 и 9/2020), 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. 015-112-104/2020-4 од 08.02.2020, доноси 
  

 
РЕШЕЊЕ  

 
Одбацује се захтев инвеститора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Сомбор за изградњу кабловског вода од 20 kV од СТС Пијаца до МБТС 
Соње Маринковић у Кули на к.п. бр. 5887/4, 5916, 5914, 5917 и 3902/2 к.о. Кула због 
формалних недостатака. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Инвеститор Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 
Сомбор, поднео је дана 18.05.2021 године, преко овлашћеног лица, захтев за издавање 
решења, број предмета ROP-KUL-3815-ISAW-2/2021, заводни број 05-351-230/2021, којим би се 
одобрило извођење радова описаних у диспозитиву.  

 
Уз захтев је достављено: 
 

 Пројектнотехничка документација; 
 Пуномоћ за подношење захтева; 
 Услове за пројектовање ЈКП Комуналац Кула; 
 Решење ЈКП Комуналац Кула о накнади за постављање кабловског вода; 
 Доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за Централну евиденцију 

обједињених процедура. 
 
 

  У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово одељење је 
утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да захтев не садржи све прописане податке, 
да није приложена сва документација прописана законом.  



 
Поступајући по захтеву утврђено је да: 
 

 Захтев није усклађен са локацијским условима. Дана 25. марта 2021 ово 
одељење је издало локацијске услове, број предмета ROP-KUL-3815-LOC-1/2021, 
заводни број 05-353-42/2021, за изградњу кабловског вода 20 kV од ЧРС МВ на 
углу улица Маршала Тита и Саве Ковачевића до МБТС Соње Маринковић у Кули 
на к.п. бр.  5887/4, 5916, 5914, 5917 и 3902/2 к.о. Кула. Саставни део локацијских 
услова је идејно решење којим су обухваћени радови наведени у локацијским 
условима. Инвеститор је уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење 
радова, доставио идејни пројекат који није у складу са локацијским условима и 
идејним решењем и који је обухватио радове на изградњи кабловског вода 20 kV  
од СТС Пијаца до МБТС Соње Маринковић у Кули. Наведено је да се кабл 
поставља на к.п. бр. 5887/4, 5916, 5914, 5917 и 3902/2 к.о. Кула; 

 Није достављен пун износ републичке административне таксе за објекте Г 
категорије.   

 
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.  
 

 
 


