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Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове, 
решавајући по захтеву Месне заједнице из Куштиља, ул. Војвођанска бр. 71, 
за пријаву радова на реконструкцији и адаптацији, на основу члана 148. Закона 
о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14), члана 30. и 
31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник 
РС", бр. 22/2015), издаје 

 
                   П О Т В Р Д У 

 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ  да је Месна заједница из Куштиља, ул. Војвођанска бр. 
71,  поднела пријаву радова за реконструкцију и адаптацију објекта означеног 
бројем 1 (објекат других верских заједница), на кат. парц. бр. 2 Ко. Куштиљ, 
уписаној у препис листа непокретности бр. 462 Ко. Куштиљ, на основу решења 
бр. 351-593/14-IV-03 од 02.09.2015. године. 

Инвеститор је сходно чл. 148. Закона о планирању и изградњи 
("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - 
Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14) и чл. 30. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре ("Сл.гласник РС", бр. 22/2015) уз пријаву поднео следећу 
документацију: 

-Решење о грађевинској дозволи бр. 351-593/14-IV-03 од 02.09.2014. 
године. 

         - Обавештење о накнади за уређење грађевинског земљишта бр. 67/2014 
од 20.05.2014. године. 

         - Уговор о јавниј набавци од 31.03.2015. године, закључен између Месне 
заједнице Куштиљ, коју заступа Виорел Балађан и „Пројектоградња – 
Конструкт“ Доо. кога заступа Дејан Павловић.         

          -Датум почетка грађења је 08.04.2015. године. 

Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве 
радова. 

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од 
дана правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда  
употребна дозвола.  

Ослобођено плаћања такси према чл. 18. ст. 1. Закона о Републичким 
административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 
61/2005, 101/2005 – др. Закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени 
дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 
65/2013 – др. Закон и 57/2014 – усклађени дин. изн.) и према чл. 15. Одлуке о 
Општинским административним таксама. (Сл. лист Општине Вршац“ бр. 13/09). 

 



Oва потврда се издаје на захтев Месне заједнице из Куштиља, а 
служиће као доказ да је инвеститор пријавио извођење радова на 
реконструкцији и адаптацији објекта означеног бројем 1, на кат. парц. бр. 2 Ко. 
Куштиљ, уписаној у препис листа непокретности бр. 462 Ко. Куштиљ, на основу 
решења о грађевинској дозволи бр. 351-593/14-IV-03 од 02.09.2014. године. 
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