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К у л а  
 
 
 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула, поступајући 
по захтеву инвеститора Општина Кула Лењинова број 11, 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 и 
145/2014), члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр. 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/15 и 
34/2016 ) и члана 211 став 1 Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97, 31/2001 и 30/2010), доноси 
  

ЗАКЉУЧАК  
 

Одбацује се захтев инвеститора Општине Кула Лењинова број 11, за издавање грађевинске дозволе за изградњу 
црпне станице к.п. бр. 11484/4 к.о. Сивац и спојног канала између канала "Кудељарски" и "СН-1" у Сивцу на к.п. бр. 
4143,10162/2, 10163, 11484/4 к.о. Сивац због неиспуњености формалних услова за даље поступање по захтеву.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  Инвеститор Општина Кула Лењинова број 11 поднео је преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање 
решења о грађевинској дозволи којим би се одобрила изградња објекта описаних у диспозитиву овог решења. 
 Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-30486-CPI-1/2016 и у општинској управи Кула под заводним 
бројем 05-351-295/2016 дана 15.11.2016 год. Уз захтев инвеститор је доставио:  

 пројекат за грађевинску дозволу број 81/15 од јула 2016, израђен од стране "Шидпројектг" д.о.о. Кула у pdf и dwf 
формату, 

 извод из пројекта за грађевинску дозволу са извештајем о техничкој контроли, 
 уговор о установљавању права службености закључен са ЈВП Воде Војводине Нови Сад број V-98/63 од 

17.05.2016 
 пуномоћ за заступање, 
 доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦИС. 

 
У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово одељење је утврдило да је надлежно за 

поступање по захтеву, да подносилац захтева може бити подносилац захтева, да захтев садржи све прописане податке, да 
уз захтев није приложена сва потребна документација прописана законом, да је приложен доказ о уплати прописане таксе 
и накнаде за ЦИС.  

 
Поступајући по захтеву утврђено је: 
 

1. У изводу из пројекта за грађевинску дозволу рађеном у pdf формату недостаје одлука о одређивању главног 
пројектанта која треба да буде потписана од стране инвеститора, 

2. На графичкој документацији извода из пројекта је наведено да је инвеститор градње ЈП Завод за изградњу Кула, 
уместо општина Кула, 

3. Да текстуални делови пројеката према областима нису потписани квалификованим електронским потписима, да 
нису оверени нити потписани од стране одговорног лица пројектанта, да нису оверени печатом личне лиценце, да 
графичка документација није достављена у pdf формату, да је графичка документација достављена у dwf 
формату али да није електронски потписана. Према упутству од априла 2016 које је издало Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, текстуални делови техничке документације (извод, главна свеска, 
пројекти) у pdf формату потписују се квалификованим електронским потписом. Према истом упутству графичка 
документација уколико је у pdf формату електронски потписана у dwf и dwg формату не мора бити електронски 



потписана. Међутим, ако графичка документација није достављена у pdf формату онда у dwf и dwg формату мора 
бити електронси потписана. Поједина документација је достављена у JPG формату. Према наведеном упутству 
електронски документ јесте документ настао изворно у електронској форми у одговарајућем  електронском 
формату (pdf или dwg или dwf (dwfx)). Према одредби 20 Правилника о садржини, начину и поступку израде и 
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката («Сл. гласник РС», бр.23/2015 и 
77/2015), техничка документација односно њени делови морају бити комплетирани по садржају. У овом случају 
није дата комплетирана техничка документација. Наиме одређени садржаји појединачних пројеката (пројекта 
конструкције, хидротехничких инсталација и електроенергетских инсталација) не чини једну целину већ су делови 
тих пројеката (прорачун, насловна страна, предмер и слично), дати одвојено. Према наведеном члану правилника 
техничка документација израђена у електронској форми мора бити идентична документацији израђеној у папирној 
форми.  

4. Пројекту за грађевинску дозволу није приложена студија о процени утицаја на животну средину, односно није 
достављено решење надлежног органа да није потребно радити студију. Према Мишљењу Одељења за 
инспекцијске послове и заштиту животне средине инвеститор је дужан да се обрати са захтевом за одлучивањем 
о потреби процене утицаја пројекта на животну средину. Према члану 32 напред наведеног Правилника, 
елаборати и студије прилажу се техничкој документацији. Уколико је утврђена обавеза израде студије, иста је 
морала бити приложена уз захтев, у супротном доставља се одлука да израда студије није потребна.   

5. У главној свесци у делу "Подаци о лицима која су израдила елаборате и студије" наведено је да је Елаборат о 
геотехничким условима изградње израдило АД Завод за геотехнику Суботица. Овај елаборат није приложен 
техничкој документацији. 
 
На основу наведеног решено је као у диспозитиву.  
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.    

Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура, за подношење захтева наплаћена је у износу од 
5.000,00 динара. 
  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор у року од 3 дана од дана 
пријема, Општинском већу општине Кула.  

 Приговор се изјављује непосредно или путем овог органа таксиран са 440,00 динара локалне административне 
таксе.  
  

Oбрадила  Александра Чизмар  
 

   
 
 
РУКОВОДИЛАЦОДЕЉЕЊА                                                                             
Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 

Доставити:   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


