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Кула
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Тодоровић Миликић Весне из Куле ,
Светозатра Марковића број 8 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 и 145/2014), члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл. лист
општине Кула», бр. 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/2015, 34/2016) и члана 211 став 1,
Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97, 31/2001 и 30/2010), доноси

ЗАКЉУЧАК

Одбацује се захтев инвеститора Тодоровић Миликић Весне ЈМБГ 2905965195025 са
адресе Кула, Светозара Марковића 8 за издавање грађевинске дозволе за изградњу
стамбеног објекта П+0 на к.п. бр. 1413/1 к.о. Кула , због неиспуњености формалних услова за
даље поступање по захтеву.
Образложење

Инвеститор Тодоровић Миликић Весна из Куле поднела је преко овлашћеног
пуномоћника захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, којим би се одобрила
изградња објекта описаног у диспозитиву овог решења.
Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-30549-CPI-1/2016 и у општинској
управи Кула под заводним бројем 05-351-296/2016 дана 15.11.2016 год. Уз захтев инвеститор
је доставио:
 пројекат за грађевинску дозволу број PGD-46/16-A израђен од стране “ MONTER
GRADNJA ĆURČIĆ “ DOO из Ивањице , који се састоји се од пројекта архитектуре.
 елаборат енергетске ефикасности,
 извод из пројекта за грађевинску дозволу,
 препис листе непокретности, РГЗ Служба за катастар непокретности Кула,
 катастарско топографски план за к.п. број 1413/1 к.о.Кула
 копија плана
 пуномоћ за заступање,
 доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦИС.
 Локацијски услови број ROP-KUL-25747-LOC-1/2016 и 05-353-106/2016 од 14.10.2016
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 захтев не садржи све прописане податке, да је уз захтев приложена

сва потребна документација прописана законом, да је приложен доказ о уплати прописане
таксе и накнаде за ЦИС.
Поступајући по захтеву утврђено је да:


У пројекту архитектуре за објекте категорије А недостаје изјава одговорног пројектанта
да објекат има одговарајућу стабилност и носивост – одредба члана 52 Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката («Сл. гласник РС», бр.23/2015 и 77/2015),

На основу наведеног решено је као у диспозитиву.
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у
року од десет од дана пријема закључка, а најкасније 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 административну таксу.
Административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 1070,00 динара у
складу са Законом о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 43/2003..).
Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура, за подношење захтева
наплаћена је у износу од 3.000,00 динара.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
Општинском већу општине кула у року од 3 дана од дана пријема овог решења. Приговор се
доставља путем овог органа таксирана са 440,00 динара административне таксе уплатом на
жиро рачун број 840-742251843-73 модел 97 и позив на број 26-218.

Oбрадио Александар Мумин
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