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К у л а  
 

 

 
               Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
Општинске управе Кула, поступајући по усаглашеном захтеву инвеститора Јоксовић 
Марије из Куле, ул. Маршала Тита бр. 266а, на основу члана 8ђ и 158 Закона о 
планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), члана 44 став 1 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. 
гласник РС», бр. 113/2015), члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине 
Кула», бр. 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/2015 и 34/2016) и члана 211 став 1 
Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/2001 и «Сл. 
гласник РС», бр. 30/2010 и 18/2016) доноси 
 

 
ЗАКЉУЧАК  

   
              Одбацује се захтев инвеститора Јоксовић Марије из Куле, ул. Маршала Тита 
бр. 266а, за издавање решења о употребној дозволи за реконструкцију постојећег 
стамбеног објекта, спрартности П+0, при чему се део објекта уклања, а део задржава, 
изградњу стамбеног објекта спратности П+0 и изградњу помоћног објекта спратности 
П+0 на к.п. 5321 к.о. Кула због неиспуњености формалних услова за даље поступање 
по  захтеву.  
     
 

О б р а з л о ж е њ е  

                                                                           
               Инвеститор, Јоксовић Марија из Куле, ул. Маршала Тита бр. 266а, поднела је 
преко овлашћеног пуномоћника дана 17.11.2016. године усаглашен захтев за издавање 
решења о употребој доволи којим би се одобрила употреба објеката описаних у 
диспозитиву овог решења. Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-27712-
IUPH-2/2016 и у општинској управи Кула под заводним бројем 05-351-303/2016 од 
18.11.2016. године. 
            Уз захтев инвеститор је доставио:  

- Решење о грађевинској дозволи број: 05-351-147/2011 од 10.11.2011. године; 
- Потврду о извршеном геодетском снимању објекта број: 952-02-2457/2012-1 од 

17.10.2016. године; 
- Обавештење грађевинског инспектора о извршеној контроли изграђених темеља 

број: 014-354-329/2016 од 15.11.2016. године; 
- Потврду одговорног извођача радова да је изградња објеката завршена, да су 

објекти изведени у складу са техничком документацијом на основу које је издата 
грађевинска дозвола и да су објекти прикључени на инфраструктурну мрежу, од 
17.11.2016. године; 

- Пуномоћ за подношење захтева; 
- Доказ о уплати републичке администативне 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 подносилац захтева има право на подношење усаглашеног 
захтева, да захтев не садржи све прописане податке, да уз захтев приложена 
документација не садржи све податке прописане законом, да је приложен доказ о 
уплати прописане таксе и накнаде за ЦИС.  
       Поступајући по захтеву утврђено је: 
               • У захтеву је наведено да је предмет захтева реконструкција постојећег 
стамбеног објекта, спратности П+0 при чему се део објекта уклања, а објекти за које је 
решењем о грађевинској  дозволи број: 05-351-147/2011 од 10.11.2011. године 
одобрена изградња (стамбени објекат спратности П+0 и помоћни објекат спратности 
П+0) нису наведени у захтеву; 
               • У потврди одговорног извођача радова да је изградња објеката завршена од 
17.11.2016. године наведени су само објекти који су изграђени (стамбени објекат и 
помоћни објекат), а објекат који се реконструише (део објекта се уклања, а део 
задржава) није наведен. Уколико објекат за који је решењем о грађевинској дозволи 
одобрена реконструкција није предмет захтева, то треба навести у потврди коју издаје 
одговорни извођач радова. 
               
              На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
              Подносилац захтева је искористио  право на подношење усаглашеног захтева. 
С обзиром да је подносилац захтева искористио право на подношење усаглашеног 
захтева, нема право да поново подноси усаглашени захтев, већ мора да поднесе нови 
захтев у прописаној форми уз који прилаже сву прописану документацију и доказе о 
уплати прописане таксе и накнаде за ЦИС. 
 
              Административна такса за овај закључак наплаћена је у износу од 800,00 
динара у складу са Законом о републичким административним таксама («Сл. гласник 
РС», бр. 43/2003... 45/2015). 
              Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура, за подношење 
захтева наплаћена је у износу од 1.000,00 динара. 
 

              УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити 
приговор у року од три дана од дана пријема Општинском већу општине Кула. 
Приговор се изјављује непосредно или путем овог органа таксиран са 440,00 динара 
републичке административне таксе. 

 

       Oбрадила,  Лидија Иван  дипл.инж.грађ.  
 

        
 

 
 
 
                                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                              Славка Кочонда  дипл.инж.грађ. 
 
 
 
 
 
       Доставити:                                      

1. Инвеститору,                      
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Објављивање у електронском облику путем интернета и 
4. Архиви.           


