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Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Ковачевић Николе из Црвенке Улица Иве
Андрића број 44 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 и 145/2014), члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр.
16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/15, 34/2016 и 2/2017) и члана 192 Закона о општем
управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97, 31/2001 и 30/2010), доноси

ЗАКЉУЧАК

Одбацује се захтев инвеститора Ковачевић Николе из Црвенке Улица Иве Андрића број
44, за издавање грађевинске дозволе за изградњу пословног објекта намењеног за технички
преглед возила и продавницу резервних делова категорије Б, класификационог броја 123001
на к.п. бр. 585 к.о. Кула због неиспуњености формалних услова за даље поступање.
Образложење
Инвеститор Ковачевић Никола из Црвенке Улица Иве Андрића број 44, поднео је дана
05.04.2017 године преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање решења о грађевинској
дозволи, којим би се одобрила изградња објекта описаног у диспозитиву овог решења.
Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-1430-CPI-2/2017 и у општинској управи Кула
под заводним бројем 05-351-113/2017. Уз захтев инвеститор је доставио:









пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране "Alter Ego Architects" д.о.о. Црвенка
који се састоји од: пројеката архитектуре, конструкције и техничког описа
електроенергетских инсталација,
извод из пројекта за грађевинску дозволу,
извештај о извршеној техничкој контроли урађен од стране пројектног бироа "Статик 08"
Челарево,
елаборат енергетске ефикасности урађен од стране "Alter Ego Architects" д.о.о.
Црвенка.
пуномоћ за заступање,
сагласност власника суседне парцеле и извод из листа непокретности број 2888 к.о.
Кула,
доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦИС.

У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово одељење је
утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да подносилац захтева може бити
подносилац захтева, да захтев садржи све прописане податке, да уз захтев није приложена сва

