Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-1275-ISAW-1/2021
Заводни број: 05-351-34/2021
Дана, 25.01.2021 године
Кула

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Oпштине Кула, Улица Лењинова број 11, на
основу члана 8ђ Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009исправка, 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 и 9/2020), члана 28 став 5 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 Овлашћења начелника општинске
управе Кула бр. 015-112-104/2020-4 од 08.02.2020, доноси

РЕШЕЊЕ
Одбацује се захтев инвеститора Oпштине Кула, Улица Лењинова број 11 за издавање
решења којим се одобрава извођење радова на замени азбестних водоводних цеви у Kрушчићу
- II фазa реконструкције водоводне мреже, због неиспуњености формалних услова за даље
поступање.

Образложење

Oпштина Кула, Улица Лењинова број 11, поднела је дана 21.01.2021, преко овлашћеног
лица, захтев за издавање решења, број ROP-KUL-1275-ISAW-1/2021, заводни број 05-35134/2021, којим би се одобрило извођење радова описаних у диспозитиву.
Уз захтев је достављено:




Изјава одговорног лица ЈКП Руском Руски Крстур број 545/2020 од 20.7.2020, да стање
постојеће дистрибутивне мреже приказано у пројектно-техничкој документацији за
насеље Крушчић одговара стварном стању на терену;
Идејни пројекат урађен од стране Есте Градња д.о.о. Лозница, који се састоји од
пројекта хидротехничких инсталација број ИДП-П20/20 од маја 2020 године;

У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово одељење је
утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да захтев не садржи све прописане податке,
да је приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде за ЦИС.
Поступајући по захтеву утврђено је:



Пројектно-техничка документација, у тексту и графичким прилозима није усклађена са
подацима из катастра непокретности. Катастарска парцела 1373 к.о. Крушчић обухвата
само Улицу Владимира Назора, а у пројектнотехничкој документацији (наслов, цртежи,
заглавља у цртежима) се наводи да обухвата и Улицу маршала Tита. Према подацима из
СКН Кула к.п. бр. 1373 к.о. Крушчић обухвата само Улицу Владимира Назора.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор у
року од 3 дана од дана пријема, Општинском већу општине Кула. Приговор се изјављује преко
овог органа таксиран са 440,00 динара локалне административне таксе.
Oбрадила, Александра Чизмар

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

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда дипл.инж.грађ.

