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К у л а

 

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула,
поступајући по захтеву инвеститора Мића Филиповића из Куле, ул. Исе Бајића бр.61а, на основу
 члана 18 Одлуке о општинској управи (“Сл. лист општине Кула“, бр. 20/2019) и члана 98 Закона о
општем управном поступку (“Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018), и Овлашћења начелника
општинске управе Кула бр. 015-112-100/2021-1 од 08.07.2021.године доноси

 

 

 

РЕШЕЊЕ

 

Обуставља се захтев бр.ROP-KUL-31245-TCPI-4/2023 за издавање привремене грађевинске дозволе
ивеститора Миће Филиповића из Куле, ул. Исе Бајића бр.61а за изградњу силоса за цемент и друге
суве агрегате са постројењем за мешање бетона капацитета 27t/h, потпорног зида и пратећих објеката



на к.п.981/44 к.о. Кула са пратећим прикључцима на инфраструктуру на к.п.5904/2, 986/6, 981/45 к.о.
Кула.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дана 16.01.2023.год. инвеститор Мића Филиповића из Куле, ул. Исе Бајића бр.61а, поднеео је захтев
за издавање решења о привременој грађевинској дозволи за изградњу силоса за цемент и друге суве
агрегате са постројењем за мешање бетона капацитета 27t/h, потпорног зида и пратећих објеката на
к.п.981/44 к.о. Кула са пратећим прикључцима на инфраструктуру на к.п.5904/2, 986/6, 981/45 к.о.
Кула.

Дана 26.01.2023 год. инвеститор је поднео захтев за одустанак од захтева, а као разлог је навео
усаглашавање услова за пројектовање и прикључење.

Према члану 98 Закона о општем управном поступку предвиђено је да странка може одустати од
захтева па је решено као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8
дана од дана пријема, Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у
Новом Саду. Жалба се изјављује путем овог органа кроз Централни информациони систем за
електронско поступање у оквиру обједињене процедуре издавања аката, таксирана са 490,00
динара административне таксе.

 

 

 

 

Доставити:                                                                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

                                                                                              Зорица Драгић дипл. инж.грађ.

1. Инвеститору,
2. Грађевинској инспекцији,
3. А р х и в и,
4. Објавити путем интернета,


