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Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула,
поступајући по захтеву Економско-трговинске школе Кула, Улица маршала Тита број 113, 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 и 145/2014), члана 45 став 1
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС»,
бр. 113/2015, 96/2016), члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр.
16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/15, 34/2016 и 2/2017 ) и члана136 став 1 Закона о општем
управном поступку («Сл. Гласник РС», бр. 18/2016), доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

Одобрава се

употреба школских просторија (учионица и кабинета), након изведених

унутрашњих, грађевинско занатских, инсталатерских и радова јаке и слабе струје у
приземном делу дограђеног крила школске зграде средњег образовања на к.п. бр. 2836 и 2839
к.о. Кула.

Како је дограђени део школске зграде уписан у листу непокретности број 823 к.о.
Кула, на име Аутономне покрајине Војводине, на основу делимичног решења о употребној
дозволи, број 05-351-25/2002 од 25.09. 2002.године, предмет техничког прегледа су само
унутрашњи грађевинско занатски, инсталатерски и радови јаке и слабе струје у приземном
делу дограђеног крила.
Саставни део решења је записник комисије за технички преглед.
Комисија у саставу, Дико Лазић дипл.инж. арх. бр. лиценце 300 2579 03 и Младен Жарковић
дипл. инж. електро. бр. лиценце 350 3475 03 је записнички констатовала да су радови изведени у
складу са грађевинском дозволом, одобреним пројектом, као и прописима и стандардима из ове
области, да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу.
У циљу вршења техничког прегледа, Комисији је на увид од стране Економскотрговинске школе Кула, достављена грађевинска дозволa број 05-351-26/1994 и

пројектнотехничка документацијa број E-1873 израђене од стране "Црвенкапројект" д.д.
Црвенка.
Овом Одељењу је на увид од стране Економско-трговинске школе Кула, достављена
пројектнотехничка документацијa број E-1873 израђене од стране "Црвенкапројект" д.д.
Црвенка, оверена од стране директора школе, извођача радова и надзорног органа са
изјавом којом се потврђује усклађеност изведених радова са пројектно-техничком
документацијом.
Образложење

Економско-трговинска школа Кула, Улица маршала Тита број 113 поднела је преко
пуномоћника дана 22.02.2018 године захтев за издавање решења којим се одобрава употреба
учионица и кабинета након изведених унутрашњих радова.
Уз захтев је достављена следећа документација:









Пројектнотехничка документацијa број E-1873 од новембра 1993 године, оверена од
стране директора школе, извођача радова и надзорног органа, са делимичним
решењем о употребној дозволи, ради увида,
Извештај Комисије са записником о техничком прегледу и предлогом комисије,
Уговор о вршењу техничког прегледа закључен са “Alter Ego Architects” d.o.o.Crvenka,
Препис листа непокретности број 823 к.о. Кула,
Овлашћење за подношење захтева,
Решење о грађевинској дозволи број 05-351-26/94 од 19.05.1994,
Доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦИС

Поступајући по захтеву ово Одељење је утврдило да је дограђено крило школске зграде
укњижено у СКН Кула на основу делимичног решења о употребној дозволи број 05-351-25/2002, да
су предмет техничког прегледа унутрашњи грађевинско занатски, инсталатерски и радови јаке

и слабе струје.
Комисија у саставу, Дико Лазић дипл.инж. арх. бр. лиценце 300 2579 03 и Младен Жарковић
дипл. инж. електро. бр. лиценце 350 3475 03 је записнички констатовала да су радови изведени у
складу са грађевинском дозволом, одобреним пројектом, као и прописима и стандардима из ове
области, да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура наплаћена је у износу од 1000,00
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, таксирана са
460,00 динара административне таксе.
Обрадила, Александра Чизмар
РУКОВОДИОЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда дипл.инж.грађ.
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