Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-1699-IUP-6/2021
Заводни број 05-351-166/2021
Дана 15.04.2021 године
Кула

Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула,
поступајући по захтеву инвеститора АЦ Токић д.о.о. Улица oслобођења 189, Станишић, на основу
члана 158 Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10УС, 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 45 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 68/2019), члана 18 Одлуке о општинској управи («Сл.
лист општине Кула», 20/2019), члана 136 став 1 Закона о општем управном поступку («Сл. Гласник
РС», бр. 18/2016 и 95/2018) и Овлашћења начелника општинске управе Кула број 015-112-104/20204 од 08.02.2020 доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

Одобрава се инвеститору АЦ Токић д.о.о. Улица oслобођења 189, Станишић, употреба




САМОУСЛУЖНЕ АУТОПРAОНИЦЕ БРУТО ПОВРШИНЕ ОСНОВЕ 133m2, СА ИНФРАСТРУКТУРНИМ
ОБЈЕКТИМА И ПРИКЉУЧЦИМА,
ПЛАТОА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА ПОВРШИНЕ 82m2
РЕЗЕРВОАРА ТЕХНОЛОШКЕ ВОДЕ (СА ОДВОЈЕНОМ СЕПТИЧКОМ ЈАМОМ) ПОВРШИНЕ 52 m2.

Oбјекти су изграђени на к.п. бр. 722/1 к.о. Сивац и представљају I фазу изградње.
Радови су изведени на основу решења о грађевинској дозволи број предмета: ROP-KUL-1699CPI-2/2021, заводни број 05-351-66/2021 од 10.02.2021.
Саставни део решења је Извештај комисије за технички преглед.
Комисија у саставу Александар Гојковић дипл.инж.ел. број лиценце 350 H910 09, Нада
Душанић дипл.инж.грађ. број лиценце 310 0942 03 и Јово Зелић дипл.инж.маш. број лиценце 330
4342 03 утврдила је да су објекти подобни за употребу.
Образложење
Инвеститор АЦ Токић д.о.о. Улица oслобођења 189, Станишић, поднео је дана 12.04.2021,
године захтев за издавање решења којим се одобрава употреба објеката описаних у диспозитиву.
Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију:


Пројекат за извођење који се састоји од пројеката архитектуре, конструкције,
хидротехничких инсталација, број RD-01/21, урађен од стране пројектног бироа OriP
Сомбор, пројекта електроенергетских инсталација број ED-02/21, урађен од стране
пројектног бироа Електродизајн Сомбор, пројекта машинских инсталација (унутрашња










гасна инсталација), број MP 670-20 урађен од стране GHG INŽENJERING Сомбор,
достављени у pdf и dwf формату;
Изјаву инвеститора, 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 објекат број 952-088-103875/2020 од 20.03.2021;
Елаборат геодетских радова за инсталације број 956-01-302-12286/2020 од 20.03.2021;
Уговор о пружању услуга;
Одлуку о формирању комисије;
Овлашћење за подношење захтева.
Доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за Централну евиденцију
обједињених процедура

Поступајући по захтеву инвеститора, ово Одељење је утврдило да је инвеститор уз захтев
доставио потребну документацију предвиђену одредбом члана 42 став 2 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем.
Комисија за технички преглед објекта је потврдила:




да је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом и пројектом за извођење,
да је доставила инвеститору записник о извршеном техничком прегледу,
да је објекат подобан за употребу,
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

Административна такса за захтев и ово решење наплаћена је у износу од 9.770,00 динара у
складу са Законом о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 43/2003..).
Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура наплаћена је у износу од 2.000,00
динара.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду у року од 8
дана од пријема овог решења. Жалба се изјављује путем овог органа кроз Централни информациони
систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре издавања аката.
Обрадила, Александра Чизмар
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда дипл.инж.грађ.
Доставити:
1. Инвеститору
2. Грађевинској инспекцији
3. "ЕПС Дистрибуција",
4. ЈКП "Комуналац" Кула
5. ЈКП "Радник" Сивац,
6. ЈП "Србијагас" Нови Сад,
7. РГЗ,
8. Објавити преко интернета,
9. А р х и в и.

