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ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
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Заводни број: 05-351-78/2018
Дана, 15.03.2018 године
Кула

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора “Црвенка“ Фабрика шећера А.Д., (МБ
08004617), из Црвенке, Масарикова бр.7 на основу члана 8ђ, 134, 135 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 18 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

ЗАКЉУЧАК

Одбацује се захтев инвеститора “Црвенка“ Фабрика шећера А.Д из Црвенке, ул.
Масарикова бр.7, за издавање грађевинске дозволе за изградњу брзих декантера муљног сока
прве сатурације, категорије Г, класификационе ознаке 125211 на к.п. бр.3656/4 к.о. Црвенка
због неиспуњености формалних услова за даље поступање.
Образложење

Инвеститор “Црвенка“ Фабрика шећера А.Д., ул.Масарикова бр.7, поднео је дана
13.03.2018 године преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање решења о грађевинској
дозволи, којим би се одобрила изградња објекта описаног у диспозитиву овог решења.
Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-34716-CPI-3/2018 и у општинској управи Кула
под заводним бројем 05-351-78/2018. Уз захтев инвеститор је доставио:








Пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране Д.O.O. »Круг«, Кула који се састоји
од пројеката архитектуре, конструкције, пројекта електроенергетских инсталација и
пројекат технологије у pdf и dwfx формату,
Извод из пројекта за грађевинску дозволу,
Извештај о техничкој контроли пројектне документације,
Овлашћење
Катастарско топографски план
Доказ о уплати накнаде за ЦИС

У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово одељење је
утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да подносилац захтева може бити
подносилац захтева, да није уплаћен пун износ републичке административне таксе и да је
истекао рок важења локациских услова бр.ROP-KUL-34716-LOCH-2/2016, заводни бр.05-3539/2017 од 07.02.2017.год. издатих од стране овог одељења.

Одредбом чалана 57 став 7 Закона о планирању и изградњи предвиђено је да локациски
услови важе 12 месеци од дана издавања или до дана истека важења грађевинске дозволе
издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.
Како је истекао рок важења локациских услова решено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка 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, Зорица Драгић

Доставити:
1. Инвеститору,
2. Објавити путем интернета,
3. А р х и в и.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда дипл.инж.грађ.

