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К у л а

 

 

Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула,

поступајући по захтеву инвеститора Општине Кула Лењинова број 11 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, 9/2020 и 52/2021), 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 015-112-100/2021-1 од 08.07.2021 доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

 

 



Одобрава се инвеститору Општини Кула Лењинова број 11, употреба монтажно-бетонске
трафо станице 20/0,4kV "Спортски центар" до 630kVA на к.п. бр. 3728/61 к.о. Кула.

Радови су изведени на основу решења о одобрењу за извођење радова број предмета: ROP-
KUL-5786-ISAW-6/2019, заводни број 05-351-317/2019 од 13.08.2019.

Предмет овог решења нису прикључни кабловски 20 kV вод, средње напонске ћелије МБТС
и СН мерење. Инвеститор ових објеката је Електродистрибуција Србије Огранак
Електродистрибуција Сомбор.

Саставни део решења је Извештај комисије за технички преглед.

Комисија у саставу Жељко Ратковић дипл.инж.електро, председник, лиценца бр. 450 C383
08 и Владимир Козарски, дипл.инж.грађ. члан, лиценца бр. 410 I515 14, утврдила је да је
објекат подобан за употребу.

  

О б р а з л о ж е њ е

 

Инвеститор Општина Кула Лењинова број 11, поднела је дана 18.11.2022 године захтев за
издавање решења којим се одобрава употреба објекта описаног у диспозитиву.

 

Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију:

 

Пројекат изведеног објекта урађен од стране предузећа "Круг" д.о.о. Кула, који се
састоји од пројекта архитектуре број Е-087/19-1 и пројекта електроенергетских
инсталација број Е-087/19-4;
Главну свеску;  
Пројекат архитектуре типске монтажнобетонске трансформаторске станице тип Далком
МБТС 10(20)/04 kV, 1x630/1000 број 07-12/2022;
Извештај комисије са записником о техничком прегледу и предлогом комисије;
Елаборат геодетских радова за инсталације број 956-302-541/2022;

Елаборат геодетских радова за објекат број 952-088-3617/2022 од 15.02.2022;

Уговор о вршењу услуге техничког прегледа објекта, закључен између инвеститора и

предузећа Вугосто д.о.о. Нови Сад;

Решење о именовању чланова комисије за технички преглед;
Решење Електродистрибуција Србије, Огранак Електродистрибуција Сомбор број
2460800-Д.07.07-28864/2-12 од 26.01.2021 којим се одобрава пробни рад трофазног
прикључења;
Пуномоћ за подношење захтева;

Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура.

 

Поступајући по захтеву инвеститора, ово Одељење је утврдило на основу Извештаја
комисије за теннички преглед да је инвеститор одступио од грађевинске дозволе број



предмета ROP-KUL-5786-ISAW-6/2019 заводни број 05-351-317/2019 од 13.08.2019, тако што
је уместо типске трансформаторске станице произвођача "Бетоњерка" Сомбор, уграђена
типска МБТС "Далком" Смедерево. У записнику комисије за технички преглед још је
наведено да је инвеститор одустао од изградње енергетског блока као затвореног објекта,
јер према условима имаоца јавних овлашћења

МРС са гасоводним прикључком и МБТС не могу бити постављени унутар истог затвореног
објекта. Из наведених разлога је урађен пројекат изведеног објекта. МБТС је изграђена на
месту где је био предвиђен објекат енергетског блока. Ово Одељење је утврдило да је
Електродистрибуција Србије Огранак Електродистрибуција Сомбор, одобрила пробни рад
трофазног прикључења.

 

Комисија за технички преглед објекта је потврдила:

да је објекат изведен у складу са решењем којим се одобрава извођење радова број
ROP-KUL-5786-ISAW-6/2019, заводни број 05-351-317/2019 од 13.08.2019 године,
издато од стране Одељења за урбанизам, комунално‐стамбене и имовинско‐правне
послове, Општинске управе општине Кула;
да је Комисија за технички преглед доставила инвеститору записник о извршеном
техничком прегледу, који заједно са предлогом чини извештај комисије за технички
преглед;
да је у складу са закљученим Уговором о извођењу завршних радова на изградњи I
фазе Спортско рекреативног центра у Кули између инвеститора Општине Кула и групе
извођача, минимални гарантни рок за објекат 2 године;
да је објекат подобан за употребу.

 

 Комисија за технички преглед је предложила да надлежно одељење изда употребну
дозволу.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

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

                                                                                            Зорица Драгић дипл.инж.грађ.

 



 

 

 

Доставити:

1. Инвеститору,
2. Грађевинској инспекцији,
3. ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сомбор
4. А р х и в и,
5. Објавити путем интернета

 


