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20.03.2017. године  
К у л а 
 
 
    Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула, 
поступајући по захтеву за издавање употребне дозволе инвеститору  Ћуни Маљушу и Ћуни Олени    из 
Руског Крстура,  Народног  фронта,  број 6 , на основу члана 158 став 2 Закона о планирању и изградњи («Сл. 
гласник РС», 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 
132/2014 и 145/2014), члана 5 Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о 
планирању и изградњи («Сл. гласник РС» 85/2015), члана 42 и 43 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре  електронским путем(«Сл. гласник РС» 113/2015 и 96/2016),  члана 17  Одлуке о 
општинској управи  («Сл. лист општине Кула», бр. 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/2015, 34/2016 и 
2/2017),  члана 131 став 2, члана 192 Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» , бр. 33/97и 
31/2001 и «Сл. гласник РС», бр. 30/2010) и Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-
115/2015 од 18.09.2015.године, доноси 

 
  

  РЕШЕЊЕ  
 

 
 
               ОДБИЈА  СЕ  захтев Ћуни  Маљуша  ЈМБГ 1503965932017   и Ћуни Олене  ЈМБГ  3009970815064 из 
Руског Крстура , ул. Народног фронта,  бр. 6, за издавање употребне дозволе за   економски  објекат - 
надстрешнице за смештај  пољопривредне  механизације, категорије А, класификационе ознаке 127141,  
спратности П+0,    изграђене на кат. парцели бр. 2982,  к.о. Руски Крстур.  

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

   
 
 Дана 10.03.2017 године инвеститори  Ћуни Маљуш и Ћуни Олена   поднели су  захтев за издавање 
употребне дозволе за  економски  објекат- надстрешнице за смештај пољопривредне механизације  
категорије А , спратности П+0, изграђене на к.п. 2982 к.о Руски Крстур  преко ЦИСа путем овлашћеног лица. 
       Уз захтев инвеститор је доставио:  елаборат геодетских радова  објекта урађен  од стране GEOWorka  
из Куле  број 952-02-7-8/2017, лист непокретности број 2077 к.о. Руски Крстур,  пуномоћ, решење  o измени 
решења о одобрењу за извођење радова  број  05-351-281/2016 од 14.11.2016 издато од стране овог 
одељења, потврду пријаве радова, потврду о завршетку израде темеља, потврду о завршетку објекта у 



конструктивном  смислу, обавештење грађевинског инспектора  о извршеној  контроли израде темеља и 
обавештење о извршеној контроли завршетка објекта у конструктивном смислу, потврду одговорног извођача 
радова за објекте категорије А  од   27.01..2017 године . 
          Поступајући по захтеву инвеститорa, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове општине Кула у складу са овлашћењима, према члану 43, Правилника о поступку 
спровођења  обједињене  процедуре електронским  путем,  је утврдило; да је овај орган надлежан за 
издавање решења за које је поднет захтев, да је подносилац захтева  лице које у  складу са Законом може 
бити подносилац захтева за издавање употребне дозволе, да је захтев поднет у прописаној форми и да 
садржи све прописане податке и документацију прописану законом . 
  Увидом  у  идејни пројекат израђен од стране   “ Аlter  ego architects“ из Црвенке  који  је саставни део  
решења о измени  решења  о одобрењу  за извођење радова,  број  05-351-281/2016 од 14.11.2016    утврђено 
је да  објекат има димензије 15,8м x 10,40м, а бруто површина је 164,30 м2. 
  Увидом у геодетски снимак изграђених темеља израђен од стране “ GEOWorka“  број  01-219/2016  од 
20.06.2016 утврђено је да су димензије објекта 15,80м  x 10,40 м , односно бруто површине 164,30 м2, 

Увидом  у елеборат геодетских радова  снимања објекта који је поднет уз захтев за издавање 
употребне дозволе број  952-02-7-8/2017 од  10.03.2017,  израђен од стране GEOWorka  из Куле утврђене су 
димензије  објекта  15,58м x 10,13м   и бруто  површине   158м2. 

 На основу свега наведеног закључено је да  објекат није изведен   по идејном  пројекту  на основу 
кога је издато решење  o измени решења о одобрењу за извођење радова  број  05-351-281/2016 од 
14.11.2016, односно да је дошло до  одступања  у димензијама  објекта.  Одговорни извођач радова у потврди 
коју је издао  није утврдио   ову чињеницу  .  
           На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 

Административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 800,00 динара у складу са Законом 
о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 43/2003... 45/2015). 

Такса  ЦИСу  за накнаду за издавање употребне дозволе за категорије А  плаћена је у износу од 
1000,00 динара 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском 

секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине са седиштем у Новом Саду у року од 8 
дана од пријема овог решења. Жалба се изјављује непосредно или путем овог органа таксирана са 440,00 
динара административне таксе.  
 
Обрадио; Александар Мумин                                                                                
 
 
                                                                                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

      Славка Кочонда  дипл.инж.грађ. 
 
 
 
 
Доставити:                 
1. Инвеститору         
2. Грађевинском инспектору.  
3. Објављивање у електронском облику путем интернета. 
4. Архиви. 
 
 
 


