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К у л а

 

 

 

              Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општине Кула, поступајући по пријави радова инвестито-
ра Општинe Кула из Куле, ул. Лењинова бр.11, ПИБ 100260889, на основу члана 148 Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон,
9/2020 и 52/2021), члана 31 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 члана 118 Закона о општем управном поступку («Сл. гласник
РС», бр. 18/2016 и 95/2018), издајe:

 

П О Т В Р Д У

                                                                                                    

             Потврђује се да је инвеститор Општина Кула из Куле, ул. Лењинова бр.11, ПИБ 100260889, дана 21.09.2021. године, пријавио овом
Одељењу преко овлашћеног лица, почетак извођења радова на адаптацији санитарних чворова у објекту ОШ ''Вељко Влаховић'' у Крушчићу
на парцели к.п. 734 к.о. Крушчић.

             Предметни објекат је у препису листа непокретности број: 149 означен као зграда основног образовања (зграда бр. 2). Објекат је
уписан као јавна својина Општине Кула, а право коришћења на објекту је уписано у корист Основне школе ''Вељко Влаховић'' из Крушчића,
ул. Маршала Тита бр. 37.

                Објекат је категорије В, класификационе ознаке 126321.

           Радови се изводе на основу решења о одобрењу за извођење радова број: ROP-KUL-30252-ISAW-2/2019, заводни број: 05-351-
458/2019 од 07. октобра 2019. године које је постало правноснажно дана 16.10.2019. године.

                У пријави је као датум почетка извођења радова наведен 01.10.2021. године, а као датум завршетка 31.12.2021. године.

                Ова потврда је уједно и обавештење грађевинском инспектору о поднетој пријави радова.

               У складу са Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта («Сл. лист општине Кула», бр. 36/2016), за ову
врсту објекта допринос за уређивање грађевинског земљишта се не обрачунава.

              Инвеститор је ослобођен плаћања административне таксе за ову потврду у складу са Законом о републичким административним
таксама («Сл. гласник РС», бр. 43/2003... 62/2021).

                Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура наплаћена је у износу од 500,00 динара.             

Oбрадила  Лидија Иван  дипл.инж.грађ.

                                                                                                             РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

                                                                                                             Зорица Драгић  дипл.инж.грађ.

Доставити:

1. Инвеститору,
2. Грађевинском инспектору,
3. А р х и в и.




