
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
Општинска управа  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број предмета ROP-KUL-881-IUP-2/2016  
Заводни број 05-351-146/2016 
Дана, 19.07.2016 године  
К у л а 
 
 

Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула, 
поступајући по захтеву инвеститора, Калић Јована из Сивца, Иве Лоле Рибара 68, 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 и 145/2014), члана 44 Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/2015), 
члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр. 12/2013-пречишћен текст) и 
члана 211 став 1 Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» , бр. 33/97, 31/2001 и «Сл. 
гласник РС», број 30/2010), доноси 
 
  

З А К Љ У Ч А К  
 
 

Одбацује се захтев Калић Јована из Сивца, Иве Лоле Рибара 68 за издавање решења о 
употребној дозволи за надстрешницу за смештај пољопривредне механизације на к.п. бр. 7852 к.о. 
Сивац, категорије А, класификационе ознаке 127141 због неиспуњености формалних услова за 
поступање. 

  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор Калић Јован из Сивца, Иве Лоле Рибара 68, поднео је преко овлашћеног 
пуномоћника дана 15.07.2016 године захтев за издавање решења којим се одобрава употреба 
објекта описаног у диспозитиву. 
 Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију: 
 

 пројекат за извођење урађен од стране, Alter Ego Architects d.o.o. Црвенка, 
 потврду извођача радова да је објекат изведен у складу са техничком документацијом на 

основу које је издато решење о одобрењу за извођење радова, 
 елаборат геодетских радова за објекат, број 952-02-7-54/2016 од 01.06.2016 урађен од стране 

геодетске агенције "Geowork" Kула. 
 

Поступајући по захтеву инвеститора, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове општине Кула у поступку који претходи издавању употребне дозволе 
утврдило је да уз захтев није приложене сва потребна документација. 

 
 Елаборат геодетских радова за објекат, није потписан квалификованим електронским 

потписом подносиоца захтева.  
 Прилози Елабората геодетских радова за објекат, нису потписани од стране 

орагнизације, односно одговорног лица, односно лица са геодетском лиценцом. 
 У елаборату су дате димензије објекта које не одговарају димензијама из решења 

којим је одобрено извођење радова. 
 



Како нису испуњени формални услови за даље поступање одлучено је као у диспозитиву. 
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у року од 

десет дана 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.    
 Административна такса за овај закључак је наплаћена је у износу од 800,00 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 1000,00 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу општине Кула у року од 3 дана од дана достављања. Приговор се изјављује  преко 
овог органа таксиран са 440,00 динара локалне административне таксе. 
 

 
 
Обрадила, Александра Чизмар дипл. правник 
 
 
 
                                                                                                              РУКОВОДИОЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                            Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
 
 
Доставити:                 

 Инвеститору, 
 А р х и в и 
 Објавити путем интернета 

 
 
 
 
 
 
 
 


