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

Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора НИЋЕТИН РАСТКA и НИЋЕТИН 
СТЕФАНA из Сивца Улица малостапарска број 26 за издавање решења којим се одобрава 
извођење радова, 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», бр. 20/2019) и Овлашћења начелника општинске 
управе Кула бр. 015-112-104/2020-4 од 08.02.2020, доноси  

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 
Одбацује се захтев инвеститора НИЋЕТИН РАСТКA и НИЋЕТИН СТЕФАНA из Сивца Улица 

малостапарска број 26, за извођење радова на промени намене стамбеног објекта у пословни на 
к.п. бр. 9809 и 9810 к.о. Сиац због формалних недостатака. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Дана 21.06.2021 године, инвеститори, НИЋЕТИН РАСТКО и НИЋЕТИН СТЕФАН из 
Сивца Улица малостапарска број 26, поднели су преко пуномоћника захтев за издавање 
решења којим се одобрава извођење радова описаних у диспозитиву решења.  

Уз захтев је инвеститор доставио: доказ о уплати таксе граду Новом Саду.  
У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово одељење је утврдило 

да је надлежно за поступање по захтеву, да захтев није поднет у прописаној форми, да није 
приложена сва потребна документација. Инвеститор није кроз ЦЕОП доставио потребну 
пројектнотехничку и осталу документацију предвиђену законом и правилницима. 

Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова подноси се документација 
предвиђена одредбом члана 145 Закона о планирању и изградњи и одредбом Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката («Сл. гласник РС», бр. 73/2019). И у случају промени намене без 
извођења грађевинских радова и у случају промени намене објекта са извођењем грађевинских 
радова доставља се идејни пројекат.  

Инвеститор се упућује да пре подношења наредног захтева за издавање решења о 
одобрењу за извођење радова, у складу са одредбом члана 53 Закона о планирању и 



изградњи, прибави од овог одељења информацију о локацији која садржи податке о 
могућностима и ограничењима извођења радова.  

Уз захтев није достављен ни доказ о одговарајућој републичкој 
администартивној такси чији износ се одређује према категорији објекта, а није 
достављен ни доказ о плаћеној накнади за ЦЕОП. 

Подносилац захтева има право да поднесе усаглашен захтев у року од десет од 
дана пријема решења, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања 
на интернет страници надлежног органа.  

   
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити 
жалба у року од 8 дана од дана пријема, Покрајинском секретаријату за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај у Новом Саду.  

 
 
Oбрадила  Александра Чизмар  
 
                                                                                     РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                           Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
 
 
 
 
 
Доставити:                                         

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

 
 
 
 
 


