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К у л а

 

Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула, поступајући по захтеву

инвеститора, Општине Кула Лењинова број 11, 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 инвеститора Општине Кула Лењинова број 11, за издавање решења о употребној дозволи за
монтажно-бетонску трафо станицу 20/0,4kV "Спортски центар" до 630kVA на к.п. бр. 3728/61 к.о. Кула због формалних
недостатака.

   

О б р а з л о ж е њ е

 

Инвеститор, Општина Кула Лењинова број 11 поднео је дана 18.10.2022 године захтев за издавање решења којим се

одобрава употреба објекта описаног у диспозитиву.

 

          Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију:

1. Извештај комисије за технички преглед објекта са записником,
2. Пројекат изведеног објекта урађен од стране "Круг" д.о.о. Кула који се састоји од главне свеске, пројекта

архитектуре број Е-087/19-1 и пројекта електроенергетских инсталација број Е-087/19-4,
3. Елаборат геодетских радова за објекат број 952-088-3617/2022 и елаборат за подземне инсталације број 956-

302-541/2022 урађен од стране Геоплан инжењеринг Бачка Топола,
4. Овлашћење за подношење захтева,
5. Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура

 



Поступајући по захтеву инвеститора, ово Одељење је у поступку који претходи издавању употребне дозволе, утврдило:
у извештају комисије за технички преглед објекта је наведено да је уместо пројектоване МБТС Бетоњерка Сомбор,
уграђена МБТС фирме Далком д.о.о. Смедерево и да је фирма Далком приложила извод из идејног пројекта те типске
МБТС, из чега произилази да је требало доставити и идејни пројекат за МБТС тип Далком што је наведено у решењу
овог одељења број ROP-KUL-5786-IUP-18/2022 од 19.09.2022;

Подносилац нема више право на подношење усаглашеног захтева.

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 490,00 динара локалне
административне таксе.

 

Обрадила, Александра Чизмар

                                                                                                                                                                                      

                                                                                          
                                                            

                                                                              

 

                                                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

                                                                               Зорица Драгић дипл.инж.грађ.

 

 

 

Доставити:                                                                     

Инвеститору,

А р х и в и

Објавити путем интернета


