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Република Србија 

Општина Бољевац 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам,  

инспекцијске послове,  

грађевинарство и извршења   

Број: 351-640/2016-III-02 

Датум: 23.02.2016.год. 

Б О Љ Е В А Ц 

 

 

 

Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове, 

грађевинарство и извршења, решавајући по захтеву Општине Бољевац за издавање 

Решења којим се одобрава извођење радова на санацији општинског пута О-6, од 

државног пута IIB реда број 391 Злот – Бољевац – Боговина село на К.П. бр. 9332, 

9338/1 и 9329 К.О. Боговина, на основу чланова 134. и 145. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

чл. 7. Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), чл. 28. и 29. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/2015) и чл. 192. Закона о општем  управном поступку („Службени лист 

СРЈ“, број. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/2010) доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОПШТИНСКОГ 

ПУТА О-6, ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IIB РЕДА БРОЈ 391 ЗЛОТ – БОЉЕВАЦ – 

БОГОВИНА СЕЛО НА К.П. БР. 9332, 9338/1 И 9329 К.О. БОГОВИНА 

 

                                                       

Издаје се Општини Бољевац са седиштем у Бољевцу (МАТ: 07223692, ПИБ: 

102026307), Решење којим се одобрава извођење радова на санацији општинског пута 

О-6, од државног пута IIB реда број 391 Злот – Бољевац – Боговина село на К.П. бр. 

9332, 9338/1 и 9329 К.О. Боговина. 

 

Намена је сеоски шумски пут, категорије Г, класификациони број 211201. 

Збирна површина катастарских парцела је 20.567,00m
2
. 

 

Предвиђа се санација постојећег слоја асфалта БНС22 који је променљиве 

дебљине 4-6сm. Постојећа ширина пута је 4,50m са обостраним ивичнмим тракама 

ширине 15сm. Пројектом је предвиђено да се цела коловозна конструкција надогради 

новим изравњавајућим слојем БНС 22 променљиве добљине и уради хабајући слој од 

асфалта АБ11 дебљине 4сm, у дужини од 1706,43m. Предрачунска вредност објекта 

износи 11.886.922,24 динара без ПДВ-а. 

 

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ за санацију општинског пута О-6, од државног пута IIB 

реда број 391 Злот – Бољевац – Боговина село на К.П. бр. 9332, 9338/1 и 9329 К.О. 

Боговина, заведен под бројем 003/16 од 18.02.2016. године израђен од стране Бироа за 

пројектовање и инжењеринг „КС – 2“ из Зајечара, саставни је део овог Решења. 
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Инвеститор је ослобођен плаћања доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта на основу члана 97. Став 9. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник 

РС'', број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 

50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и на основу члана 20. 

Одлуке о грађевинском земљишту (''Сл. лист општине Бољевац'' бр. 15-1/2011, 7/2012, 

18/2012, 16/2013, 2/2014, 19/2014 и 1/2015). 

 

 Инвеститор је дужан да у року од осам дана пре почетка грађења објекта, односно 

извођења радова поднесе пријаву почетка грађења-извођења радова органу надлежном 

за издавање Решења којим се одобрава извођење радова са прописаном документацијом.    

  

                                                                                                                                                     

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општина Бољевац поднела је захтев бр. 351-640/2016-III-02 од 05.11.2016. године 

овој Управи за издавање Решења којим се одобрава извођење радова на санацији 

општинског пута О-6, од државног пута IIB реда број 391 Злот – Бољевац – Боговина село 

на К.П. бр. 9332, , 9338/1 и 9329 К.О. Боговина, ближе описане у диспозитиву Решења. 

 

 Уз захтев,  инвеститор је поднео следећу документацију: 

 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ за санацију општинског пута О-6, од државног пута IIB реда 

број 391 Злот – Бољевац – Боговина село на К.П. бр. 9332, 9338/1 и 9329 К.О. Боговина, 

заведен под бројем 003/16 од 18.02.2016. године израђен од стране Бироа за 

пројектовање и инжењеринг „КС – 2“ из Зајечара, ул. Зорана Расмиловића бр. 5/17, са 

одлуком о главном пројектанту на име Зоран Јовановић, дипл.инж.грађ. са лиценцом 

бр. 312 2138 03 издатом од стране Инжењерске коморе Србије. 

 Извод из листа непокретности број 325 К.О. Боговина заведен бр. 952-1/2015-183 од 

22.02.2016. године у РГЗ, код Службе за катастар непокретности Бољевац. 

 Катастарско топографски план израђен од стране ГП „Дигитал Кукић“ – Бољевац и 

оверен електронским потписом Илије Војнић од 22.02.2016. године. 

 

 На основу члана 97. Став 9. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 

72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-

одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 20. Одлуке о грађевинском 

земљишту (''Сл. лист општине Бољевац'' бр. 15-1/2011, 7/2012, 18/2012, 16/2013, 2/2014, 

19/2014 и 1/2015) не обрачунава се допринос за уређивање грађевинског земљишта за 

објекте јавне намене, а у које спада и сеоски шумски пут. 

 

 Како је инвеститор, уз захтев за издавање Решења којим се одобрава извођење 

радова на санацији поднео сву потребну документацију из члана 145. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 

и чланова 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015), то је одлучено као у диспозитиву. 

                    

Ово решење је ослобођено од плаћања таксе на основу чл. 18. 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., и 55/2012 - 

усклађени дин. изн., 93/2012 и 47/2013 - усклађени дин. изн. и 57/2014). 
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се уложити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Зајечарски управни округ 

у Зајечару  у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог.             

 Жалба се подноси преко ове Управе таксирана са 430,00 динара републичке  

административне таксе.  

 

Решење доставити:    

 Инвеститору, 

 Грађевинској инспекцији и                                        

 Архиви општине Бољевац.                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                           Зоран Конић                                                                                                                                                       


