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К у л а 
 
 

Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула, 
поступајући по захтеву инвеститора, Екстра ауто транспорт д.о.о. из Врбаса, Улица маршала Тита 
број 56, 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 и 120/2017), 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, Екстра ауто транспорт д.о.о. из Врбаса, Улица маршала Тита број 56, за 
издавање решења о употребној дозволи за објекте изграђене на к.п. бр. 5819 к.о. Кула: складишта 
житарица, помоћног магацина за житарице, усипног коша, две елеваторске јаме, сушаре, командне 
кућице, 19 паркинг места  и мерно регулационе станице са прикључним гасоводом, прикључним 
водом мерне струје и прикључком на јавну саобраћајницу на к.п. бр. 3731, 3730, 3729 к.о. Кула, због 
неиспуњености формалних услова за поступање. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Инвеститор Екстра ауто транспорт д.о.о. из Врбаса, Улица маршала Тита број 56 поднео је 

дана 13.02.2018 године захтев за издавање решења којим се одобрава употреба објеката описаних у 
диспозитиву. 

 
 Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију: 
 

 Eлаборат геодетских радова за објекат, број  955-35/2017 од 23,05.2017  и елаборат 
геодетских радова за инсталације број  956-03-9/2017 од 31.05.2017, урађени од стране 
геодетске агенције "Geowork" d.o.o.Kула, 

 Пројекат за извођење у  pdf формату са изјавама инвеститора, лица које је вршило стручни 
надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, 

 Главни пројекат заштите од пожара, 
 Извештај комисије за технички преглед објекта, 
 Доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦИС 
 

 Поступајући по захтеву инвеститора, ово Одељење је у поступку који претходи издавању 
употребне дозволе, утврдило да захтев није поднет у прописаној форми, да не садржи све 
прописане податке, да уз захтев није приложена сва документација прописана законом и 
поодзаконским актима. Утврђено је : 

 Инвеститор је доставио пројекат за извођење само у pdf формату али не и у dwf или dwg 
формату. У складу са одредбом члана 158 Закона о планирању и изградњи уз захтев за 
издавање употребне дозволе се доставља између осталог и пројекат за извођење у 



одговарајућем формату или пројекат изведеног стања. У складу са одредбом члана 3 став 3 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, техничка 
документација се доставља у dwf или dwg формату потписана квалификованим електронским 
потписом, а ако тај формат није потписан, та документација се доставља и у pdf формату, 
потписана квалификованим електронским потписом. Потребно је доставити техничку 
документацију и у dwf или dwg формату, узимајући у обзир категорију објекта. 

 У Извештају комисије наводе се изјаве извођача радова да су скривени радови изведени 
према грађевинској дозволи, а не наводи се који су то радови. Потребно је навести који су то 
скривени радови и то поред свке изјаве извођача радова на коју се комисија у Извештају 
позвала. 
Инвеститор нема више право на подношење усаглашеног захтева.  
Уз захтев за издавање употребне дозволе се прилаже доказ о уплати накнаде за Централну 

евиденцију обједињене процедуре у износу од 1.000,00 динара и доказ о уплати републичке 
административне таксе која за објекте категорије Б износи 9.310,00 динара. 
  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  
 
 
                                                                                                            РУКОВОДИОЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                        Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
 
 
Доставити:                 

 Инвеститору, 
 А р х и в и 
 Објавити путем интернета 

 
 
 
 
 
 
 


