
OПШТИНA КУЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
 

У складу са одредбом члана 63 Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, 
број 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), 
одредбом  члана  91  и  92  Правилника  о  садржини,  начину  и  поступку  израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, број 32/2019):

ОГЛАШАВА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ
НАДГРАДЊЕ РАВНОГ КРОВА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ НА 

КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2380/1 К.О ЦРВЕНКА

Подносилац  захтева  за  потврду  Урбанистичког  пројекта  за  урбанистичко-
архитектонску  разраду  надградње  равног  крова  стамбене  зграде  за  колективно 
становање на  катастарској парцели број  2380/1 к.о  Црвенка је Стамбена заједница 
Моше Пијаде број 59 Црвенка, обрађивач је ИС д.о.о. Ада, Улица 9 маја број 8. 

Јавна  презентација  Урбанистичког  пројекта  за  урбанистичко-архитектонску 
разраду  надградње  равног  крова  стамбене  зграде  за  колективно  становање на 
катастарској парцели број 2380/1 к.о Црвенка, одржаће се у трајању  од 12. 09. 2022 
до 18. 09. 2022 године, у згради Општине Кула, Улица Лењинова 11, канцеларија број 
210 од 10-14 часова.

Физичка  и  правна  лица  могу  своје  примедбе  на  Урбанистички пројекат за 
урбанистичко-архитектонску  разраду  надградње  равног  крова  стамбене  зграде  за 
колективно становање на  катастарској парцели број  2380/1 к.о  Црвенка, доставити 
Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 
управе Кула. Примедбе се у писаном облику достављају преко писарнице Општинске 
управе Кула, Улица Лењинова 11 закључно са 19. 09. 2022. године.

Заинтересованим  лицима  која  врше  увид  у  Урбанистички пројекат за 
урбанистичко-архитектонску  разраду  надградње  равног  крова  стамбене  зграде  за 
колективно становање на катастарској парцели број 2380/1 к.о Црвенка, све потребне 
информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима, пружиће Славка Срдић 
дипл.инж.арх. контакт телефон 025-751-138.

Овај  оглас  ће  у  току  трајања јавне  презентације  Урбанистичког  пројекта  за 
урбанистичко-архитектонску  разраду  надградње  равног  крова  стамбене  зграде  за 
колективно становање на катастарској парцели број 2380/1 к.о Црвенка, бити изложен 
на  огласној  табли  Општинске  управе  Кула,  на  интернет  адреси  Општине  Кула 
wwwkula.rs и у локалном листу “Кулска комуна”.

У  року  од  три  дана  од  дана  завршетка  јавне  презентације,  Одељење  за 
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула, 
ће  доставити  Kомисији  за  планове  Урбанистички пројекат за  урбанистичко-
архитектонску  разраду  надградње  равног  крова  стамбене  зграде  за  колективно 
становање на  катастарској парцели број  2380/1 к.о  Црвенка  са  свим  приспелим 
примедбама и сугестијама.

Комисија за планове дужна је да у року од 8 дана од дана пријема размотри 
примедбе и сугестије, изврши стручну контролу и о томе сачини писмени извештај са 
предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Кула, 01. 09. 2022. године
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