
 
Рeпубликa Србиja 
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa             
Oпштинa Кулa 
Општинска управа 
OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број предмета: ROP-KUL-25792-LOC-1/2022 
Заводни број: 05-353-156/2022 
Дана 27.09.2022. године 
Кула

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 ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ
ОБЈЕКТА  П+1 НА К.П. 2996 К.О. ЦРВЕНКА СА ПРАТЕЋИМ ПРИКЉУЧЦИМА НА
ИНФРАСТРУКТУРУ У УЛИЦИ ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА НА К.П. 4977/2 К.О.
ЦРВЕНКА

Исправља се грешка у  Локацијским условима за изградњу стамбеног објекта  П+1 на к.п.
2996 к.о. Црвенка са пратећим прикључцима на инфраструктуру у улици Ивана
Милутиновића на к.п. 4977/2 к.о. Црвенка, број ROP-KUL-25792-LOC-1/2022, заведен под
бројем 05-353-156/2022, издатог дана 23.09.2022. године, и то: 
У заглављу се бришу број предмета: ROP-KUL-25792-LOC-1/2021 и заводни број: 05-353-
156/2021 и мењају се у број предмета: ROP-KUL-25792-LOC-1/2022 и у  заводни број: 05-
353-156/2022. Такође, у наслову се брише улица Саве Ковачевића и мења се у улицу Ивана
Милутиновића.

Образложење

Ово Одељење је утврдило да постоји грешка у Локацијским условима за изградњу
стамбеног објекта  П+1 на к.п. 2996 к.о. Црвенка са пратећим прикључцима на
инфраструктуру у улици Ивана Милутиновића на к.п. 4977/2 к.о. Црвенка, број ROP-KUL-
25792-LOC-1/2022, заведен под бројем 05-353-156/2022, издатог дана 23.09.2022. године и то
у заглављу где су погрешно уписани број предмета и заводни број и у наслову, где је
наведена погрешна улица.

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

                                                                          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                         Зорица Драгић, дипл. инг. грађ.

 


