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К у л а

 

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула,
поступајући по захтеву Сигма доо Црвенка а на основу члана 145 став 1 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 – др. Закони,  9/2020 и
52/2021), члана 28 став 4 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

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 



 

Одбцује се захтев инвеститора Сигма доо за производњу и услуге МБ:08176094 из Црвенке, за
издавање решења којим се одобрава извођењe радова на постављању нисконапонског кабела на к.п.
бр.4972, 2936/1 к.о.Црвенка, због неиспуњености формалних услова за даље поступање по захтеву.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Инвеститор Сигма доо за производњу и услуге МБ:08176094 из Црвенке поднели су дана
24.10.2022.год. преко овлашћеног пуномоћника захтев за решења о одобрењу за извођење радова на
објекту описаном у диспозитиву овог решења. Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-
23894-ISAW-3/2022 и у општинској управи Кула под заводним бројем 05-351-863/2022.

 

Уз захтев инвеститор је доставио:

Техничку документацију;

 

У поступку који је претходио доношењу овог решења утврђено је да је ово одељење надлежно за
поступање по захтеву, да подносилац захтева не може бити инвеститор те врсте радова, да је захтев
предат у прописаној форми, да садржи све прописане податке и да није  приложен доказ о уплати
прописане таксе и накнаде за ЦИС.

Поступајући по захтеву утврђено је:

Према препису из листа непокретности, власник парцеле 2936/1к.о.Црвенка је ДОО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БМ БОЈАНА из Црвенке ул.Ивана Милутиновића
бр.41 МБ:08829462, а не Сигма доо за производњу и услуге МБ:08176094 из Црвенке како
је наведено у захтеву и достављеној документацији.
Није  приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде за ЦИС.

 

 

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у року од десет
дана од дана пријема решења, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на
интернет страници надлежног органа, не доставља документацију коју је поднео уз захтев који је
одбачен.                                                                                                          

Како име инвеститора у захтеву и достављеној документацији није у складу са именом наведеним у
препису листа непокретности, одлучено је као у диспозитиву.



 

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

 

 

Доставити:                                                                                     РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

                                                                                          Зорица Драгић дипл. инж.грађ.

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

 


