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Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
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Заводни број: 05-351-858/2021
Дана, 22.11.2021 године
Кула

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора
Минисарство финансија- Управа за трезор, адреса: Маршала Тита бр.258, Кула на основу члана 8ђ и 145 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019,9/2020 и 52/2021), члана 29 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), члана
136 став 1 Закона о општем управном поступку (“Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 68/2019) и овлашћења начелника општинске управе
Кула бр. 015-112-100/2021-1 од 08.07.2021.године доноси

РЕШЕЊЕ

Одбија се захтев инвеститора Министарства финансија - Управа за трезор, адреса: Маршала Тита бр.258, Кула за издавање решења
којим се одобрава извођења радова на постављању спољне рампе за кретање и приступ објекту лицима са инвалидитетом на бр.1510/4
к.о. Кула, као неоснован.

Образложење

Инвеститор Минисарство финансија - Управа за трезор, поднео је дана 09.11.2021 године преко овлашћеног пуномоћника захтев за
издавање решења којим би се одобрила реконструкција објекта описаног у диспозитиву овог закључка.
Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-39851-ISAW-1/2021 и у општинској управи Кула под заводним бројем 05-351-858/2021.
Уз захтев инвеститор је доставио:

Идејни пројекат бр.20210820-07 од августа 2021.год. урађен од стране ПИКТОГРАМ СТУДИО ДОО ул.Прешевска, Звездара.
Решење о овлашћењу бр.112-00-1-1465/2021-001-008 од 24.05.2021.год.,
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 захтев не садржи све прописане податке, да уз захтев није приложена сва
потребна документација прописана законом, да је приложен доказ о уплати накнаде за ЦИС.

Поступајући по захтеву утврђено је:

У пројекту архутектуре је нацртано да рампа стоји и на парцели бр.1510/1 к.о.Кула која је државна својина РС, а право
коришћења има Грађевинско предузеће “Игман“ Илиџа Сарајево. Како инвеститор нема одговарајуће право на земљишту не може
се дати решење о одобрењу за извођење радова.
Како нису испуњени формални услови за даље поступање одлучено је као у диспозитиву.
Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура, за подношење захтева наплаћена је у износу од 2.000,00 динара.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ово решење 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 непосредно или путем овог органа таксирана са 490,00 динара административне таксе.

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

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Зорица Драгић дипл.инж.грађ.

