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К у л а

 

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула, поступајући по захтеву  за издавање употребне
дозволе  инвеститораЂукелић Славка и Ђукелић Љиљане из Црвенке ул. Николе Тесле бр.15, 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 45 став 1 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 95/2018), и Овлашћења начелника општинске управе Кула бр.015-112-100/2021-1 од 08.07.2021.године доноси

 

 

 

РЕШЕЊЕ O УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

 

 

Одобрава се инвеститорима Ђукелић (Сава) Славку ЈМБГ:10705957810059 из Црвенке ул.Николе Тесле бр.15 и Ђукелић (Лазар) Љиљани
 из Црвенке, ул.Николе Тесле бр.15, употреба стамбеног објекта, категорије А, класификационог броја 111011, на к.п. бр.608/11
к.о.Црвенка, бруто површине 160,0m², спратности По+П.

Одговорни пројектант Францошковић Мирко дипл.инж.арх. бр.лиценце 300 С074 05  издао је потврду да је објекат изведен у складу са издатим решењем
којим се одобрава изградња стамбеног објекта и бр.012-351-431/89 од 25.07.1989.год. и техничком документацијом на основу које се објекат радио и да је
објекат  прикључен на инфраструктурну мрежу.                                                     

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Инвеститор Ђукелић Славко и Ђукелић Љиљана из Црвенке, поднели су дана 17.12.2021.год. преко овлашћеног пуномоћника, захтев за издавање решења
којим се одобрава употреба објеката описаних у диспозитиву решења. Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-45301-IUP-1/2021 и у општинској
управи Кула под заводним бројем 05-351-1077/2021.

 

Уз захтев инвеститор је доставио:

Решење бр.012-351-431/89 од 25.07.1989год. издато од стране Комитета за комунално-стамбена питања и урбанизам;
Елаборат геодетских радова бр.955-088-24069/2019 од 03.09.2019.год. урађен од стране “Аксис“ из Ваљева;
Потврду одговорног пројектанта Францошковић Мирка дипл.инж.арх. бр.лиценце 300 С074 05   да је објекат изведен у складу са издатим решењем
којим се одобрава изградња бр. 012-351-431/89 од 25.07.1989год. и техничком документацијом на основу које се објекат радио и да је објекат 
прикључен на инфраструктурну мрежу;   
Главни пројекат (на увид) бр.9661 августа 1989.год.урађен од стране “Наш стан“ из Београда. Одговорни пројектант је Мирјана Симић
дипл.инж.арх.;
Пуномоћ за подношење захтева путем ЦИС-а;



Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање употребне дозволе и накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура.

Поступајући по захтеву инвеститора, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула у складу са овлаштењима,
према члану 43, Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, је утврдило да је овај орган надлежан за издавање
решења за које је поднет захтев, да је подносилац захтева лице које у складу са Законом може бити подносилац захтева за издавање употребне дозволе,
да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке.

На основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

Административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 2.270,00дин., а накнада за Централну евиденцију обједињених процедура наплаћена је у
износу од  1.000,00 динара.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема, Покрајинском секретаријату
за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду.

Жалба се изјављује путем овог органа кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре
издавања аката, таксирана са 490,00 динара административне таксе.

 

 

Доставити:                                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

                                                                                                   Зорица Драгић дипл. инж.грађ.

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