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Општинска управа општине Дољевац-Одељење за привреду и финансије, поступајући по 
захтеву Вулетић Гордане из Прокупља ,ул.Скадарска бр.5 , за изградњу надстрешнице  за 
пољопривредне машине складиштење пољопривредних производа и производњу цвећа и 
ситног растиња  на кп.бр.1205/1 КО Шаиновац, на основу члана 145. Став 2. Закона о 
планирању и изградњи  („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 
145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  („Службени гласник 
РС“,број 93/2011) Просторног плана општине  Дољевац  („Сл.лист града Ниша „  број 
22/2015 ) и члана 192. Закона о општем управном поступку („ Службени гласник СРЈ“  
број 33/97 ,  31/2001  и „ СЛ гласник РС „  30/2010 ) доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
Одобрава се инвеститору Вулетић Гордани из Прокупља ,ул.Скадарска бр.5, за изградњу 
надстрешнице  за пољопривредне машине, складиштење пољопривредних производа и 
производњу цвећа и ситног растиња  на кп.бр.1205/1 КО Шаиновац, површине у основи  
277.73 m2, спратности П ( приземље )  на основу идејног  пројекта који је урадио Атеље за 
пројектовање „Вук инжењеринг„ из Прокупља, листа непократности број 718 од 
12.11.2014.год,   копије плана бр. 953-1/2014-135  од 12.11.2014.год издато од РГЗ Службе 
за катастар непокретности Дољевац и Обрачуна доприноса за уређење грађевинског 
земљишта на територији општине Дољевац број 12/15-I од 12.05.2015.год. урађеног од 
стране ЈП Дирекције за изградњу општине Дољевац који су саставни делови овог решења 
о грађевинској дозволи. 
Предрачунска вредност радова износи 1.500.000,00 дин. 

Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврђен је у износу од 
20.994,93  динара.  

Начин плаћања доприноса је једнократно плаћање са умањењем од 30% укупно 
израчунатог износа, што износи 14.696,45  динара. 

 
О б р а з л о ж е  њ е 

 
Инвеститор Вулетић Гордана  из Прокупља, поднеола је захтев  за изградњу 
надстрешнице  за пољопривредне машине складиштење пољопривредних производа и 
производњу цвећа и ситног растиња  на кп.бр.1205/1 КО Шаиновац  под бројем 351-92   
дана 12.05.2015.год.  
 

Уз захтев за издавање решења инвеститор је приложио: 



 
1. Лист  непокретности број 718 од 12.11.2014.год. издат од РГЗ Служба за 

катастар непокретности Дољевац. 
2. Копију плана бр. 953-1/2014-135 од 12.11.2014.год. издату од РГЗ Служба за 

катастар непокретности Дољевац. 
3. Идејни пројекат аритектуре и конструкције надстрешнице  за пољопривредне 

машине складиштење пољопривредних производа и производњу цвећа и ситног 
растиња  који је урадио ВУК инжењеринг  из Прокупља ул. Ратка Павловића 
бр.14/10, заведен под бројем 04/05-15-IP од 13.08.2014.год. Одговорни 
пројектант Бојана Т. Вукадиновић дипл.инж.грађ. са лиценцом број 317 8389 04. 

4. Главна свеске техничке документације  заведена под бројем 04/05-15-IP од 
04.05.2015.год. 

5. Уговор о обрачуну доприноса за уређивање грађевинског земљишта с ЈП 
Дирекцијом за изградњу општине Дољевац број 12/15-I од 12.5.2012.год. 

 
 Како је инвеститор  уз захтев за издавање решења о  одобрењу извођења 
грађевинских радова, поднео сву потребну документацију из члана 135. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 
121/12, 42/13 и 50/13), а на основу Просторног плана општине Дољевац ( “Сл. лист 
града Ниша“ бр. 16/11), одлучено је као у диспозитиву. 
 
Административна такса за издавање oвoг решења наплаћена је сходно Закoну o 

републичким административним таксама  ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 43/03, 51/03 - испр., 
53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др.закoн, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 
55/12 и 93/12) и у складу са Одлуком о локалним административним таксама општине 
Дољевац („Сл.лист града Ниша“ бр. 6/2013 ).  

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре  Републике Србије Београд -
Нишавском управном округу Ниш, у року од 8  дана од дана пријема истог.  

Жалба се таксира и предаје преко овог  одељења. 
Решено у Одељењу за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове 

Општинске управе општине Дољевац, под бројем 351-92   дана  14.05.2015.год.  
 

              
  

Решење доставити : 
- подносиоцу захтева 
- грађ.инспекцији 
- архиви 
                                                                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                      ЗА УРБАНИЗАМ,ИМОВИНСКО  
                                                                             ПРАВНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ                      
                                                                                                      _________________________________________                 
                                                                                         дипл.прав.Мирјана Младеновић  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


