Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета ROP-KUL-22278-IUPН-3/2017
Заводни број 05-351-395/2017
Дана, 27.10.2017 године
Кула

Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула,
поступајући по захтеву инвеститора Al Rawafed Srbija d.o.o. Булевар Михајла Пупина број 6 Београд
на основу члана 158 Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009исправка, 64/10-УС, 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 инвеститору Al Rawafed Srbija d.o.o. Булевар Михајла Пупина број 6 Београд
употреба монтажно-бетонскe трафостанице 20/0,4кV 1×1000 кVA са KHH водовима на к.п. бр.9059
к.о. Сивац
Класа објекта је 222420 (локалне трафо станице), категорија објекта је Г.
Саставни део решења је записник комисије за технички преглед.
Комисија у саставу Данило Вуњак дипл.инж.грађ. бр. лиценце 311 Н768 09 и Видоје Вукореп,
дипл. инж. ел. бр. лиценце 350 0393 03 и 352 0391 03 утврдила је да је објекат изведен у складу са
идејним пројектом, да је завршен и подобан за употребу.
Образложење
Инвеститор Al Rawafed Srbija d.o.o. Булевар Михајла Пупина број 6 Београд поднео је преко
овлашћеног пуномоћника дана 26.10.2017 године захтев за издавање решења којим се одобрава
употреба објекта описаног у диспозитиву.
Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију:








Решење о извођењу радова број ROP-KUL-22278-ISAW-1/2017 године и 05-351-257/2017 од
27.07.2017,
Извештај Комисије са записником о техничком прегледу и предлогом комисије,
Копију катастарског плана и копију катастарског плана водова,
Елаборат геодетских радова за објекат број 952-02-7-82/2017 од 07.09.2016 и елаборат
геодетских радова за инсталације, број 956-03-21/2016 од 07.09.2017 урађен од стране
геодетске агенције "Геометар" Ветерник,
Овлашћење за подношење захтева кроз ЦИС,
Доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦИС

Поступајући по захтеву инвеститора, ово Одељење је утврдило да је инвеститор уз захтев
доставио сву потребну документацију предвиђену одредбом члана 42 став 2 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/2015 и 96/2016).
Након извршеног техничког прегледа Комисија за техничмки преглед је предложила да
надлежно Одељење изда употребну дозволу јер је објекат изведен у складу са идејним пројектом,
завршен и подобан за употребу. За монтажно-бетонску трафостаницу је издато решење о
прикључењу на дистрибутивну мрежу под бројем 07.07.6.30.4-270726/3-2015 од 10.12.2015.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
Административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 830,00 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 2000,00
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.

Доставити:





Инвеститору,
Служби за катастар непокретности Кула
ради уписа права својине на објекту,
Грађевинском инспектору,
Архиви

