
                                                                 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Кула

Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број предмета: ROP-KUL-34553-ISAW-1/2022

Заводни број: 05-351-887/2022

Дана, 04.11.2022 године

К у л а

 

 

          Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Пророковић Слободана из
Куле Улица Петефи Шандора број 96, на основу члана 145 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 3 став 2 тачка 16 Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за
које није потребно прибављати  акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде,
односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова,
као и обиму и садржају и контроли  техничке документације која се прилаже уз захтев и
поступку који надлежни орган спроводи («Сл. гласник РС», бр. 102/2020, 16/2021 и
87/2021), члана 28 став 6 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 68/2019), члана 136 став 1 Закона о општем
управном поступку («Сл. Гласник РС», бр. 18/2016 и 95/2018 ), члана 18 Одлуке о
општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр. 20/2019) и Овлашћења начелника
општинске управе Кула бр. 015-112-100/2021-1 од 08.07.2021, доноси

 

 



РЕШЕЊЕ

 

Одбија се захтев, инвеститора Пророковић Слободана из Куле, Улица Петефи Шандора број
96, за издавање решења којим се одобрава, без извођења радова, пренамена стамбено-
пословне зграде у стамбену зграду и пренамена две зграде занатства и личних услуга у
помоћне зграде на к.п. 669 к.о. Кула, као неоснован.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Пророковић Слободан из Куле, Улица Петефи Шандора број 96, поднео је дана 28.10.2022,
преко овлашћеног лица Бореновић Митра из Куле, захтев за издавање решења, број
предмета ROP-KUL-34553-ISAW-1/2022, заводни број 05-351-887/2022, којим би се одобрила
промена намене без извођења радова на објектима на к.п. бр. 669 к.о. Кула.

Уз захтев је достављено:

 

Идејни пројекат урађен од стране предузећа БорИнг д.о.о. Кула, који се састоји од
главне свеске и пројекта архитектуре број П-051-22 од октобра 2022 године
достављен у pdf i dwg формату;
Главна свеска;
Овлашћење за подношење захтева;
Катастарскотопографски план;

 

          У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово одељење је
утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да је подносилац захтева лице које у
складу са законом може бити подносилац захтева, да је захтев поднет у прописаној форми,
да је приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде за ЦИС, да је приложена сва
документација прописана законом и правилником.

Поступајући по захтеву утврђено је да су предмет промене намене објекти на к.п. бр. 669
к.о. Кула и то: стамбено-пословна зграда, у препису листа непокретности број 11074 к.о.
Кула, убележена као објекат број 1, која се пренамењује у стамбену зграду; зграда
занатства и личних услуга, у препису листа непокретности број 11074 к.о. Кула, убележена
као објекат број 2, која се пренамењује у помоћни објекат; зграда занатства и личних
услуга, у препису листа непокретности број 11074 к.о. Кула,  убележена као објекат број 3,
која се пренамењује у помоћни објекат. Након утврђивања испуњености формалних услова
из члана 28 став 1, преко Централне евиденције обједињених процедура затражен је од РГЗ
СКН Кула, Извод из листа непокретности за к.п. бр. 669 к.о. Кула. Увидом у Извод из листа



непокретности утврђено је да је подносилац захтева власник и к.п. бр. 669 к.о. Кула и
објеката који су предмет овог поступка. Увидом у Извод из листа непокретности утврђено је
још да постоји забележба да је 26.07.2021 покренут поступак за упис хипотеке на 669 к.о.
Кула, да је на посебним деловима објекта број један, на два пословна простора трговине и
стану, уписана забележба решења о извршењу Основног суда Сомбор од 18.05.2011, да је
на објекту број 3 који се води као зграда занатства и личних услуга, дана 13.07.2016
године, на основу решења Привредног суда у Сомбору, уписана забележба решења о
извршењу којим је одређено извршење утврђивањем вредности и продајом непокретности
извршног дужника, као и да се врши упис хипотеке у корист  заложног повериоца-
пријемника. Дана 26.07.2021 године је за исти објекат уписана забележба да је покренут
поступак за упис хипотеке број 952-02-12-088-19045/2021. На основу увида у достављени
лист непокретности, утврђено је да је подносилац уз захтев требало да достави сагласност
хипотекарног повериоца у складу са одредбом члана 17 Закона о хипотеци («Сл. гласник
РС», бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015). Сем наведеног, ово одељење је ценило одредбу члана
135 члан 14 Закона о планирању и изградњи, према којој се грађевинска дозвола, а самим
тим и решење којим се одобрава извођење радова, издаје на ризик инвеститора и за
непокретност на којој је у евиденцији катастра непокретности уписана забелешка спора,
односно управног спора. Према аутентичном тумачењу одредбе члана 82 став 1 тачка 2
Закона о државном премеру и катастру («Сл. гласник РС», бр. 47/2017), забележба спора
као врста уписа у катастру непокретности се односи на парнични поступак који се води по
тужби претходно уписaног носиоца права на непокретности, против тренутно уписаног
носиоца права. Међутим, у овом случају реч је о забележби решења о извршењу
Привредног суда у Сомбору којим је одређено извршење утврђивањем вредности и
продајом непокретности извршног дужника, а не о забележби парничног или управног
спора. Према одредби члана 19 Закона о извршењу и обезбеђењу («Сл. гласник РС», бр.
106/2015, 106/2016, 113/2017 и 54/2019), немају правно дејство акти правног или
фактичког располагања предметом извршења или обезбеђења од дана доношења решења
о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе или решења о обезбеђењу.
Узевши у обзир наведену одредбу Закона о извршењу и обезбеђењу и уписану забележбу
решења о извршењу, ово одељење је ценило, да подносилац захтева нема одговарајуће
право на земљишту и објекту, на основу кога би могао да затражи промену намене објекта,
јер је промена намене објекта располагање објектом. Ово располагање се тиче супстанце
ствари, њене будуће намене, а самим тим и њеног правног статуса у катастру
непокретности. Обзиром, да у складу са одредбом члана 19 Закона о извршењу и
обезбеђењу, немају правно дејство акти фактичког и правног располагања предметом
извршења или обезбеђења, решење о одобрењу за промену намене објекта без извођења
радова, би представљало ништав управни акт.

На основу наведеног у складу са одредбом члана 28 став 6 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем одлучено је као у диспозитиву.    

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења, путем Централне евиденције
обједињених процедура (ЦЕОП), може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана
достављања, Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у
Новом Саду. Жалба се изјављује таксирана са 490,00 динара републичке административне

таксе.  

 

Oбрадила, Александра Чизмар дипл.правник



 

 

 

 

 

Доставити:                                                                      РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

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

 

 

 


