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К у л а

 

 

Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула, поступајући по захтеву инвеститора, Радоњић
Новe и Јеленe из Липара, Улица Светозара Марковића бр.71, на основу члана 158 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 43 и 44 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник
РС», бр. 68/2019), Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 05-112-100/2021-1 године, члана 18 Одлуке о општинској управи
(«Сл. лист општине Кула», бр. 20/2019) доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

Одбацује се захтев Радоњић Новe и Јеленe из Липара, Улица Светозара Марковића бр.71, за издавање решења о употребној дозволи за
 стамбени и помоћни објекат са унутрашњим гасним инсталацијама на к.п. бр. 2499/1 к.о. Црвенка, и пратећим прикључцима на
инфраструктуру у Улици Лоле Рибара на к.п. бр. 4964 к.о. Црвенка, јер нису испуњени формални услови за даље поступање.  

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Инвеститори, Радоњић Ново и Јелена из Липара, Улица Светозара Марковића бр.71, поднели су дана 30.09.2021 године захтев за
издавање решења којим се одобрава употреба објекта описаног у диспозитиву.

 

          Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију:

 

Пројекат за грађевинску дозволу;
Изјаву одговорног пројектанта да је изведено стање једнако пројектованом;
Елаборат геодетских радова за објекат урађен од стране геодетске организације Geowork Кула;
Елаборат геодетских радова инсталације урађен од стране геодетске организације Geowork Кула;

 

 

          Поступајући по захтеву инвеститора, ово Одељење је у поступку који претходи издавању употребне дозволе, утврдило да:

 

У елаборату геодетских радова није приказано степениште и није дата бруто површина објекта са степеништем ( у односу на
исказану површину у елаборату, одговорни пројектант који је вршио технички преглед треба да да нову изјаву за употребну
дозволу);

 



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.

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

 

Обрадила, Александра Чизмар  самостални саветник

 

 

                                                                                            

                                                                                                  

                                                                                                                                           РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                                         Зорица Драгић дипл.инж.грађ.

 

 

Доставити:                                                                     

Инвеститору,
А р х и в и
Објавити путем интернета

 

 

 

 

 

 


