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Дана, 28.01.2021 године  
К у л а 
 
 

Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула, 
поступајући по захтеву инвеститора, Ветропарк Кула друштво са ограниченом одговорношћу 
Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 115 Е, на основу члана 158 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 43 и 44 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», 
бр. 68/2019), Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-104/2020-4 од 08.02.2020. 
године, члана 18 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр. 20/2019) доноси 
  

РЕШЕЊЕ  
 

Одбацује се захтев  Ветропарк Кула друштво са ограниченом одговорношћу Београд-Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина број 115 Е, за издавање решења о употребној дозволи за оптички 
кабел за прикључење на интернрт мрежу на к.п. бр. 5904/1, 5904/2, 5904/3, 5906/2 и 5924 к.о. Кула, 
јер нису испуњени формални услови за даље поступање.   

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор, Ветропарк Кула друштво са ограниченом одговорношћу Београд-Нови Београд, 

Булевар Михајла Пупина број 115 Е, поднео је преко овлашћеног пуномоћника дана 21.01.2021 
године захтев за издавање решења којим се одобрава употреба објекта описаног у диспозитиву. 

 
 Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију: 
 

 Пројекат изведеног објекта, 
 Изјаву лица која су вршила стручни надзор и извођача радова, да је изведено стање једнако 

пројектованом; 
 Извештај комисије са записником о техничком прегледу и предлогом комисије; 
 Елаборат геодетских радова за инсталације; 
 Овлашћење за подношење захтева. 
 

 Поступајући по захтеву инвеститора, ово Одељење је у поступку који претходи издавању 
употребне дозволе, утврдило да: 
  

 Недостаје решење инвеститора о формирању комисије за технички преглед, 
 У изјави лица које је вршило стручни надзор и одговорног извођача радова и у Записнику 

комисије за технички преглед се констатује да није било значајнијих измена у току градње, 
да је траса делимично измењена, али да је у оквиру парцела назначених у решењу којим се 
одобрава извођење радова. Међутим, поступајући по захтеву утврђено је да траса која је 
приказана у пројекту изведеног објекта одступа од трасе која је одобрена решењем. Траса 
према пројекту изведеног објекта пролази и преко к.п. бр. 1038/3 к.о. Кула, која није предмет 



решења којим се одобрава извођење радова. Према елаборату геодетских радова траса не 
пролази преко к.п. бр. 1038/3 к.о. Кула. Из документације која једна другој противречи се не 
може извести закључак о подобности објекта за употребу. 

 У изјави лица које је вршило стручни надзор и одговорног извођача радова није наведен број 
личне лиценце тих лица.  
 

 
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у року од 

десет дана од дана пријема решења, 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.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења 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. 
 
Обрадила, Александра Чизмар  
 
                                                                                              
                                                                                                    РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                 Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
 
 
Доставити:                 

 Инвеститору, 
 А р х и в и 
 Објавити путем интернета 

 
 
 
 

 
 


