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Аутономна Покрајина Војводина 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
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Заводни број 05-351-366/2017 
Дана, 12.10.2017 године  
К у л а 
 
 

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, 81/2009-
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, 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) доноси 
  

З А К Љ У Ч А К  
 

Одбацује се захтев Al Rawafed Srbija d.o.o. Булевар Михајла Пупина број 6 Београд, за 
издавање решења о употребној дозволи за монтажно-бетонску трафостанице 20/0,4кV 1×1000 кVA са 
KHH водовима на к.п. бр.9059 к.о. Сивац због неиспуњености формалних услова за поступање. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Инвеститор Al Rawafed Srbija d.o.o. Булевар Михајла Пупина број 6 Београд, поднео је преко 

овлашћеног пуномоћника дана 09.10.2017 године захтев за издавање решења којим се одобрава 
употреба објеката описаних 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 , 
 Извештај Комисије са записником о техничком прегледу и предлогом комисије, 
 Копију катастарског плана и кпоију катастарског плана водова, 
 Овлашћење за подношење захтева кроз ЦИС, 
 Доказ о уплати административне таксе и накнаде за Централну евиденцију обједињених 

процедура 
 

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 приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима.  

Уз захтев је достављена копија катастарског плана, али не и елаборат геодетских радова за 
објекат, односно елаборат геодетских радова за инсталације. 

Одредбом члана 158 став 2 Закона о планирању и изградњи предвиђено је да се уз захтев за 
издавање употребне дозволе прилаже и елаборат геодетских радова.  

Kако инвеститор није приложио потребне елеборате 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. 



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  
 
 
                                                                                                             РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                          Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
 
 
Доставити:                 

 Инвеститору, 
 А р х и в и 
 Објавити путем интернета 

 
 
 
 
 
 
 
 


