Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-KUL-8940-ISAW-1/2021
Заводни број: 05-351-148/2021
Дана, 05.04.2021 године
Кула

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора УДРУЖЕЊЕ ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА
СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА, ОСНИВАЧА ЛИПАРА, СОКОЛАЦ, на основу члана 146 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 и
9/2020), члана 6 став 1 Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површинама и изградњи и постављању споменика и спомен
обележја («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
Одбија се захтев УДРУЖЕЊА ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА,
ОСНИВАЧА ЛИПАРА, СОКОЛАЦ, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на
постављању спомен плоче у Липару у Улици маршала Тита на к.п. бр. 549 к.о. Липар, као
неоснован.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА, ОСНИВАЧА ЛИПАРА,
СОКОЛАЦ, , поднео је дана 31.03.2021, захтев за издавање решења, којим би се одобрило

извођење радова на постављању спомен плоче у Липару у Улици маршала Тита на к.п. бр. 549
к.о. Липар.
Уз захтев је достављено:



Идејни пројекат урађен од стране ALTER EGO ARCHITECTS, који се састоји од пројекта
архитектуре број AEA-07/21-1 од марта 2021;
Oвлашћење за подношење захтева;
Поступајући по захтеву утврђено је:

Захтев за постављање спомен плоче је поднет у поступку спровођења обједињене
процедуре кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру
обједињене процедуре.
Ова врста захтева се подноси у складу са чланом 146 Закона о планирању и изградњи и
Одлуком о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама и изградњи и постављању споменика и спомен обележја («Сл. лист
општине Кула», бр. 20/2019), а не у поступку спровођења обједињене процедуре кроз
Централни информациони систем.

Захтев се подноси у складу са одредбом члана 7 наведене Одлуке. Према одредби
члана 7 Одлуке, уз захтев за издавање решења о постављању споменика и спомен обележја
инвеститор подноси доказ о праву својине на земљишту, пројекат, извештај о техничкој
контроли пројекта у погледу статичке стабилности, мишљење општинске комисије за подизање
споменика и спомен обележја на уметничко решење, сагласност општинског већа за
постављање споменика и спомен обележја и сагласност министарства надлежног за послове
културе.
Споменици и спомен обележја се постављају искључиво на површинама јавне намене.
Према одредби члана 7 Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површинама и изградњи и постављању споменика и спомен
обележја, инвеститор уз захтев подноси доказ о праву својине на земљишту. Из напред
наведеног произилази да споменик и спомен обележје може поставити само лице које има
право својине на земљишту које према урбанистичком плану представља површину јавне
намене и у поступку прописаном наведеном Одлуком.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Општинском већу у року од 15 дана од дана достављања решења таксирана са 400,00 динара
локалне административне таксе.

Oбрадила, Александра Чизмар
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