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К у л а  
 
 
 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Општине Кула, ул. Лењинова бр.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, 132/2014,145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 28 став 5 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (“Сл.гласник РС“ бр.68/2019), члана 18 Одлуке о 
општинској управи (“ Сл. лист општине Кула“, 20/2019), члана 136 Закона о општем управном 
поступку (“Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018), и овлашћења начелника општинске управе 
Кула бр. 015-112-104/2020 од 08.02.2020.године доноси 

  
 
  

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 
Одбацује се захтев инвеститора Општине Кула ул. Лењинова бр.11  за издавање решења 

о грађевинској дозволи за изградњу објекта свлачионице за тениски клуб П+0 и потпорног зида 
на к.п.806/1 к.о.Кула, са пратећим прикључцима на инфраструктури у ул. Мостарској на к.п. 
806/2, 811/1 и 810/15 к.о.Кула, због неиспуњености формалних услова за даље поступање по 
захтеву. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор, Општина Кула ул. Лењинова бр.11 поднео је дана 08.06.2021.год. преко 

овлашћеног пуномоћника захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу 
објекта описаног у диспозитиву овог решења. Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-
17289-CPI-1/2021 и у општинској управи Кула под заводним бројем 05-351-269/2021. 

 Уз захтев инвеститор је доставио: 
 Техничку документацију; 
 Овлашћење за подношење захтева; 
 Доказ о уплати 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 је приложен доказ о уплати прописане накнаде за ЦИС, али да уз захтев није приложена сва 
потребна документација прописана законом. 
 Поступајући по захтеву утврђено је да нису обезбеђена минимум 2 паркинг места на 
парцели како је наведено у локациским условума бр.ROP-KUL-2499-LOC-1/2021 од 
02.03.2021.год.. 

На основу напред наведеног решено је као у диспозитиву решења. 
Ако подносилац захтева отклони недостатке и поднесе усаглашен захтев у року од 30 

дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, не доставља 
документацију коју је поднео уз захтев који је одбачен нити поново плаћа таксу. 
  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ово решење 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 непосредно или путем овог органа таксирана са 480,00 динара 
административне таксе. 
 
 Oбрадила, Зорица Драгић  

 
 
Доставити:             РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

1. Инвеститору,         Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
2. Објавити путем интернета,  
3. А р х и в и.  

 
 
 


