
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-19417-LOC-1/2022
Заводни број: 05-353-118/2022
Датум: 05.07.2022. године
Србија

Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове 
Општинске управе Кулa, на основу члaна 3 став 11 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019), 
члана 144 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" 18/2016 i 95/2018), 
члана 18 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине Кула", број 20/2019) и 
Oвлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-104/2020-4 од 08.02.2020.  
године издaje:   

Р Е Ш Е Њ Е

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ЛОКАЦИЈСКИМ   УСЛОВИМА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И 
ПРЕНАМЕНУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0 У ОБЈЕКАТ ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО 

СТАНОВАЊЕ И ДОГРАДЊУ СПОЉАШЊЕГ СТЕПЕНИШТА И ТЕРАСЕ П+0 НА К.П. 
2417 К.О. ЦРВЕНКА

Исправља се грешка у  Локацијским условима за реконструкцију и пренамену стамбеног 
објекта п+0 у објекат за вишепородично становање и доградњу спољашњег степеништа 
и терасе п+0 на к.п. 2417 к.о. црвенка, број ROP-KUL-19417-LOC-1/2022, заведен под 
бројем 05-353-118/2022, издатог дана 04.07.2022. године, и то:

У заглављу се бришу број предмета: ROP-KUL-6138-LOC-1/2022, заводни број: 
05-353-48/2022 и датум: 21.03.2022. и мењају се у број предмета: ROP-KUL-19417-
LOC-1/2022, заводни број: 05-353-118/2022 и датум: 04.07.2022. 

Образложење

Ово Одељење је утврдило да постоји грешка у Локацијским условима за реконструкцију 
и пренамену стамбеног објекта п+0 у објекат за вишепородично становање и доградњу 
спољашњег степеништа и терасе п+0 на к.п. 2417 к.о. црвенка, број ROP-KUL-19417-
LOC-1/2022, заведен под бројем 05-353-118/2022, издатог дана 04.07.2022. године и то у 
заглављу где су погрешно уписани број предмета, заводни број и датум.

На основу наведеног, решење се исправља по члану 144 Закона о општем 
управном поступку.

Против овог решења може се изјавити посебна жалба покрајинском 
секретеријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине са седиштем у 
Новом саду.

Жалба се таксира са 480,00 динара административне таксе.

Обрадила: Милана Бокић, мастер. инг. арх.

Доставити:
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⦁ Подносиоцу захтева, електронским путем
⦁ Имаоцу јавних овлашћења у електронском облику 
⦁ Архиви                                                                       

                                                                          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                                         Зорица Драгић, дипл. инг. грађ.
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