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Кула

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Општине Кула Лењинова број 11, 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
18 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.
гласник РС», бр.113/2015 и 96/2016), 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), доноси

ЗАКЉУЧАК

Одбацује се захтев инвеститора Општине Кула Лењинова број 11, за издавање
грађевинске дозволе за изградњу постројења за пречишћавање воде на к.п. бр. 1279/4, 1279/3
и 3325 к.о. Руски Крстур због неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву.
Образложење
Инвеститор Општина Кула Лењинова број 11, поднео је дана 10.11.2017 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-32663-CPIH-2/2017 и у општинској управи
Кула под заводним бројем 05-351-425/2017. Уз захтев инвеститор је доставио:












Пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране Нептун инжењеринг који се састоји
од:
пројеката
aрхитектуре,
конструкције,
хидротехничких
инсталација
и
електроенергетских инсталација израђени у pdf и dwg формату,
Извод из пројекта за грађевинску дозволу,
Извештај о извршеној техничкој контроли урађен од стране бироа Спан Нови Сад, GP
Total Engineering d.o.o. Нови Сад, Жаги д.о.о. Нови Сад,
Извод из листа непокретности број 5044 к.о. Руски Крстур,
Студију о процени утицаја на животну средину,
Елаборат заштите од пожара, Геомеханички елаборат,
Уверење о идентификацији парцеле,
Локацијске услове,
Пуномоћ за заступање,
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 не садржи све прописане податке, да уз захтев није приложена

сва потребна документација прописана законом, да је приложен доказ о уплати прописане
таксе и накнаде за ЦИС.
Поступајући по захтеву утврђено је:




У изводу из пројекта изјава заступника вршиоца техничке контроле "Жаги" д.о.о. Нови
Сад није потпуна јер не садржи изјаву да је пројекат за грађевинску дозволу урађен у
складу са локацијским условима-прилог 5 Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката.
У изводу из пројекта у изјави главног пројектанта о међусобној усаглашености
пројеката у тачки 04, грешком се два пута наводи пројекат конструкције уместо да се
дода пројекат архитектуре.

На основу наведеног решено је као у диспозитиву.
Подношењем овог захтева подносилац је искористио право на подношење усаглашеног
захтева.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор у
року од 3 дана од дана пријема, Општинском већу општине Кула. Приговор се изјављује преко
овог органа таксиран са 460,00 динара локалне административне таксе.

Oбрадила, Александра Чизмар

Доставити:
1. Инвеститору,
2. Објавити путем интернета,
3. А р х и в и.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда дипл.инж.грађ.

