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К у л а  
 
 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Oпштине Кула, Улица Лењинова број 11, на 
основу члана 8ђ 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, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 28 став 5 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 68/2019), члана 18 Одлуке о 
општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр. 20/2019) и oвлашћења начелника општинске 
управе Кула бр. 015-112-104/2020-4 од 08.02.2020 доноси 
 
  

 
РЕШЕЊЕ  

 
Одбацује се захтев инвеститора Oпштине Кула, Улица Лењинова број 11 за издавање 

решења којим се одобрава извођење радова на ИЗГРАДЊИ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА 
УКРСНОМ МЕСТУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 15 (УЛИЦА МАРШАЛА ТИТА) СА ЊЕГОШЕВОМ УЛИЦОМ 
НА К.П. БРОЈ 4935/1 К.О. ЦРВЕНКА И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДРЖАВНОГ ПУТА I Б РЕДА. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Oпштина Кула, Улица Лењинова број 11, поднела је дана 07.10.2020, преко овлашћеног 
лица, захтев за издавање решења, број ROP-KUL-28429-ISAW-1/2020, заводни број 05-351-
509/2020, којим би се одобрило извођење радова описаних у диспозитиву.  

 
Уз захтев је достављено: 

 
 Идејни пројекат број 831/0 од септембра 2020 који се састоји од пројекта 

електроенергетских инсталација, пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације, 
пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације у време извођења радова,  урађен од 
стране  MHM Projekt d.o.o. Нови Сад; 

 Овлашћење за подношење захтева; 
 

  У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово одељење је 
утврдило да није надлежно за поступање по захтеву, да захтев не садржи све прописане 
податке, да је приложен доказ о уплати накнаде за ЦИС.  

 
Поступајући по захтеву утврђено је: 
 



 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 
управе Кула није надлежно за издавање решења о одобрењу за извођење радова на 
реконструкцији државног пута I Б реда. У главној свесци је наведено да је предмет 
достављене техничке документације реконструкција државног пута I Б реда и изградња 
светлосне сигнализације на укрсном месту државног пута I Б реда. Одредбом члана 133 
став 2. тачка 14 одређено је да надлежно Министарство издаје грађевинску дозволу за 
државне путеве првог и другог реда. Из напред наведене одредбе произилази и 
надлежност за њихову реконструкцију.  

 Одредбом члана 9. Закона о путевима («Сл. гласник РС», бр. 41/2018 и 95/2018), 
прописано је управљање јавним путевима, а управљање поред осталог обухвата 
изградњу и реконструкцију јавног пута. Одредбом члана 10. истог закона одређено је да 
делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће односно друштво 
капитала  чији је власник Република Србија. Из напред наведеног произилази да 
Општина Кула није надлежна да управља државним путем I Б реда који је предмет овог 
захтева и техничке документације, односно да врши његову реконструкцију. 

 У графичким прилозима техничке документације није обележено место прикључка на 
типски ОММ како је дато у условима ЕПС Дистрибуција, нити је приказана његова 
ознака у легенди. 

 Услови ЈП Путеви Србије који су саставни део локацијских услова број предмета ROP-
KUL-22596-LOC-1/2016 од 23.09.2020 се односе искључиво на опремање светлосним 
сигналима раскрснице Улица маршала Тита и Његошеве, а не на управљање 
саобраћајем на државном путу I Б реда, које је у надлежности управљача јавног пута. У 
том смислу према одредби члана 14 став 2 тачка 5 Закона о путевима, управљање 
саобраћајем се обезбеђује употребом саобраћајне сигнализације, што је у надлежности 
управљача јавног пута. Управљач  државног пута I Б реда није општина Кула. У том 
смислу ни пројектно техничка документација која се односи на управљање саобраћајем 
на путу I Б реда не може гласити на општину Кула. 

 У условима ЈП Путеви Србије који су саставни део локацијских услова, наводи се и к.п. 
бр. 4979 к.о. Црвенка. Међутим та катастарска парцела није обрађена кроз локацијске 
услове број предмета ROP-KUL-22596-LOC-1/2016 од 23.09.2020. 

 Није достављено решење о испуњености издатих услова како је наведено условима ЈП 
Путеви Србије (чл. 17 став 1 Закона о путевима) 

 
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у 

року од десет 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 решења може се изјавити приговор 

у року од 3 дана од дана пријема, Општинском већу општине Кула. Приговор се изјављује 
преко овог органа таксиран са 440,00 динара локалне административне таксе.  
  
Oбрадила, Александра Чизмар  
 
 
Доставити:                  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

1. Инвеститору,                Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
2. Објавити путем интернета,  
3. А р х и в и.  
 

 
 


