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ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број предмета: ROP-KUL-22913-ISAW-1/2022

Заводни број: 05-351-509/2022

Дана, 01.08.2022 године

К у л а

 

 

          Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Forte Laurent, Mezieres-sur-
Seine, 15 rue du 8 bb, Francuska, на основу члана 8ђ 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 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-
100/2021-1 од 08.07.2021, доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

 



Одбацује се захтев инвеститора Forte Laurent, Mezieres-sur-Seine, 15 rue du 8 bb, Francuska,
за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта у
Кули у Улици Новака Пејчића број 5, на к.п. бр. 5143/1 и 5143/2, спратности П+0, на због
неиспуњености формалних услова за даље поступање.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Forte Laurent, Mezieres-sur-Seine, 15 rue du 8 bb, Francuska, поднео је дана 26.07.2022, преко
овлашћеног лица, захтев за издавање решења, број предмета ROP-KUL-22913-ISAW-1/2022,
заводни број 05-351-509/2022, којим би се одобрило извођење радова описаних у
диспозитиву.

 

Уз захтев је достављено:

 

Идејни пројекат урађен од стране предузећа Круг Кула, који се састоји од главне
свеске и пројекта архитектуре број Е-073/22 од јуна 2022 године;
Овлашћење за подношење захтева;
Сагласност власника суседних парцела;
Катастарскотопографски план;

 

          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:

 

 

Према Плану генералне регулације насељеног места Кула («Сл. лист општине Кула»,
бр. 16/11 и 17/13) дозвољено је ограђивање парцеле. Међутим, у идејном решењу је
приказана ограда која није у функцији ограђивања парцеле, већ је део објекта-
оставе. Потребно је конкретно навести-допунити идејни пројекат са наменом саме
оставе која изискује спољни зид од 38 cm и ограду око објекта. Још треба навести и
шта се држи унутар ограђеног простора те га је потребно оградити зидом висине 1,8
m. Овај простор треба обухватити у главној свесци и идејном пројекту што се тиче,
намене, конструкције, површине, ознаке у легенди и друго.



У главној свесци нису дати индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле.

 

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у року од
десет од дана пријема закључка, 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 нити поново плаћа административну таксу.

 

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:                                                                   РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

1. Инвеститору,                                                 Зорица Драгић дипл.инж.грађ.
2. Објавити путем интернета,
3. А р х и в и.

 

 

 


