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Општинска управа Кучево-Одељење за привреду и имовинско-правне 

послове  поступајући по захтеву Павловић Дејана из Дубоке, за издавање 

решења о грађевинској дозволи, на основу чланова 8ђ. и 135. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл.гл. РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 

98/13, 132/14 и 145/14), чланова 17. и 18. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр.113/15)  

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о грађевинској дозволи број: 

351-50/2016-02 од 29.02.2016.године, који је поднео Павловић Дејан из Дубоке, 

за доградњу и надградњу стамбеног објекта у Кучеву на КП.бр. 3633/1 КО 

Кучево због неиспуњења формалних услова.   

   

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 Павловић Дејан из Дубоке поднео је дана 29.02.2016. године захтев за 

издавање решења о грађевинској дозволи за доградњу и надградњу стамбеног 

објекта  у Кучеву на КП бр. 3633/1 КО Кучево.   

 Приликом провере испуњености формалних услова прописаних чланом 

17. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем овај 

орган је утврдио да постоји формални недостатак. 

 Захтев не садржи све прописане податке односно није уписана површина која се 

дограђује и надграђује као ни површина која се задржава. 

Поступајући по члану 18. став 1. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15) 

којим је прописано да ће надлежни орган захтев одбацити закључком  ако нису 

испуњени формални услови под којима се подразумева да захтев поднет у 

прописаној форми садржи све прописане податке,  донет је закључак као у 

диспозитиву.  

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема закључка  а 

најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници 

надлежног органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не 

доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново 

плаћа административна такса из члана 16. став 2. тачка 3) овог правилника. 



Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев 

који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде и 

накнаде за централну евиденцију. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против  овог Закључка може се 

изјавити приговор Општинском већу општине Кучево, преко надлежног органа, 

у року од  три дана од дана достављања.   

 

 

 

Обрадио         Руководилац одељења 

Мирјана Станковић Стојановић     Гордана Марић   

 


