
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за привреду и локални економски развој 
Број: ROP-KUR-8710-CPI-2/2018 
Дана: 14.05.2018. године 
К у р ш у м л и ј а 
 

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, 
решавајући по захтеву који је поднео инвеститор АД „Планинка“ (МБ: 07108079, ПИБ: 100622505) из 
Куршумлије, Ул. Косовска 38, преко пуномоћника Мирослава Динића из Ниша, Ул. Шуматовачка 8, за 
издавање грађевинске дозволе за доградњу-надзиђивање зграде туризма, на основу члана 98. и 101. 
Закона о општем управном поступку (,,Сл. гласник Републике Србије бр.18/2016),  доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по захтеву бр. ROP-KUR-8710-CPI-2/2018 од 
09.05.2018. године који је поднео инвеститор АД „Планинка“ из Куршумлије, Ул. Косовска 38, за 
издавање грађевинске дозволе за доградњу-надзиђивање зграде туризма на катастарској парцели бр. 
4726 КО Куршумлија, због одустајања од захтева. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор АД „Планинка“ из Куршумлије, Ул. Косовска 38, поднео је преко пуномоћника 

Мирослава Динића из Ниша, Ул. Шуматовачка 8, захтев Одељењу за привреду и локални економски 
развој Општинске управе Куршумлија кроз Централни информациони систем, евидентиран под бројем 
ROP-KUR-8710-CPI-2/2018 дана 09.05.2018. године, за издавање грађевинске дозволе за изградњу за 
доградњу-надзиђивање зграде туризма на кат. парцели бр. 4726 КО Куршумлија. 

Дана 12.05.2018. године, подносилац захтева је доставио изјаву у коме је наведено да одустаје 
од поднетог захтева за издавање грађевинске дозволе. Чланом 98. став 3. Закона о општем управном 
поступку (,,Сл. гласник Републике Србије бр.18/2016) прописано је да странка може одустати од свог 
захтева док не буде обавештена о решењу другостепеног органа. Кад странка одустане од свог захтева, 
орган који води поступак донеће решење којим се поступак обуставља у складу са чл. 98. и 101. Закона 
о општем управном поступку (,,Сл. гласник Републике Србије бр.18/2016). 

На основу напред наведеног, решено је као у диспозитиву. 
Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у року од 8 дана од дана његовог 
достављања. Жалба се предаје преко овог органа кроз Централни информациони систем и таксира са 
460,00 динара републичке административне таксе на рачун бр. 840-742221843-57, број модела 97, са 
позивом на број 33-054. 
 

Решење доставити: 
- подносиоцу захтева, 
- и уз досије предмета. 

Обрадила, 
 Самостални саветник за грађевинарство                                   ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ                          
      Емилија Чолаковић, дипл.инж.арх.                                   И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
                                                                                                       Снежана Радовић, дипл.економиста 

 


