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Република Србија 

Општина Бољевац 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам,  

инспекцијске послове,  

грађевинарство и извршења   

Заводни број: ROP-BOL-473-ISAWHA-2/2016 

Интерни број: 351-661/2016-III-02 

Датум: 21.03.2016.год. 

Б О Љ Е В А Ц 

 

 

 

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

грађевинарство и извршења, решавајући по поднетом усаглашеном захтеву Православног 

архијерејског намесништва бољевачког, Црквене Општине Бољевац за издавање 

Решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта-

надстрешнице на К.П. бр. 2884 К.О. Подгорац (2.), 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 ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ 

ОБЈЕКТА-НАДСТРЕШНИЦЕ НА К.П. БР. 2884 К.О. ПОДГОРАЦ (2.) 

 

                                                       

Издаје се Српској православној цркви, Тимочка епархија, Црквеној Општини 

Бољевац, ул. Кнеза Милоша бр. 6, (ЈМБГ:07090107), Решење којим се одобрава 

извођење радова на изградњи помоћног објекта-надстрешнице на К.П. бр. 2884 К.О. 

Подгорац (2.) у Подгорцу. Површина  катастарске парцеле је 3779m
2
. 

 

Намена је помоћни објекат – надстрешница, категорија објекта је А.  

Помоћни објекат – надстешница је спратности П+0. Подна плоча надстрешнице 

је од лакоармираног бетома и има габарит 12,10m х 15,10m. Објекат је отворен са све 

четри стране. Кровна конструкција се ослања на четири стубова. Укупна бруто 

развијена грађевинска површина је 78,75m
2
, а укупна нето површина је 77,75m

2
. 

Укупна висина објекта (висина у нивоу слемена) је 5,38m. Предрачунска вредност 

објекта износи 2.586.840,00 динара са ПДВ-ом. 

 

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу надстрешнице у црквеној Порти на К.П. бр. 

2884 К.О. Подгорац (2.) у Подгорцу, заведен под бројем 003/16 од 04.02.2016. године 

израђен од стране Бироа за пројектовање „ТИМ пројект“ из Зајечара, саставни је део 

овог Решења. 
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Подносилац захтева 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 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). 

 

 Подносилац захтева 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 

 

Биро за пројектовање „ТИМ пројект“ из Зајечара по овлашћењу Православног 

архијерејског намесништва бољевачког, Црквене Општине Бољевац, број 41 од 04.02.2016. 

године поднео је захтев, путем ЦЕОП система, бр. ROP-BOL-473-ISAW-1/2016, (интерни 

бр. 351-638/2016-III-02) од 08.02.2016. године овој Управи за издавање Решења којим се 

одобрава извођење радова изградњи помоћног објекта-надстрешнице на К.П. бр. 2884 К.О. 

Подгорац (2.) у Подгорцу.  

 

 Уз захтев,  подносилац захтева је приложио следећу документацију: 

 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу надстрешнице у црквеној Порти на К.П. бр. 

2884 К.О. Подгорац (2.) у Подгорцу, заведен под бројем 003/16 од 04.02.2016. 

године израђен од стране Бироа за пројектовање „ТИМ пројект“ из Зајечара, 

ул. Призренска 12, са решењем о одговорном пројектанту на име Ксенија 

Вељковић, дипл.инж.грађ. са лиценцом бр. 311 М306 13. 

 Овлашћење број 41 од 04.02.2016. године. 

 Извод из листа непокретности број 543 К.О. Подгорац (2.) заведен бр. 952-

1/2015-1012 од 17.09.2015. године у РГЗ, код Службе за катастар 

непокретности Бољевац. 

 Копију плана бр. 953-1/2015-76 од 17.09.2015. године у РГЗ, код Службе за 

катастар непокретности Бољевац. 

 Доак о уплати административне општинске и републичке таксе за захтев и за 

доношење Решења. 

 Доказ о уплати таксе за накнаду ца ЦЕОП систем. 

 

 Увидом у приложену техничку документацију, у складу са члана 8ђ., став 3. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени 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 чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015), Закључком бр. ROP-BOL-473-ISAW-

1/2016, (интерни бр. 351-638/2016-III-02) од 09.02.2016. године захтев је одбачен, са 

могућношћу подношења новог, усаглашеног захтева, најкасније 30 дана од дана његовог 

објављивања на интернет страници општине Бољевац а да подносилац захтева не доставља 

поново документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа таксу за 

подношење захтева и доношење решења и накнаду за Централну евиденцију. 

 

 Биро за пројектовање „ТИМ пројект“ из Зајечара по овлашћењу Православног 

архијерејског намесништва бољевачког, Црквене Општине Бољевац, број 41 од 04.02.2016. 

године поднео је нов, усаглашен захтев, путем ЦЕОП система, бр. ROP-BOL-473-
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ISAWHA-2/2016, (интерни бр. 351-661/2016-III-02) од 15.03.2016. године овој Управи за 

издавање Решења којим се одобрава извођење радова изградњи помоћног објекта-

надстрешнице на К.П. бр. 2884 К.О. Подгорац (2.) у Подгорцу. ближе описане у 

диспозитиву Решења. 

 

 Уз усаглашен захтев, подносилац захтева је приложио следећу документацију: 

 Решење о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта бр. 320-6/2016- 

III-04 од 22.02.2016. године, издато од стране Одељења за привреду и развој 

Општинске управе Општине Бољевац. 

 

 На основу чл. 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015) по службрној дужности је прибављен 

Извод из листа непокретности број 543 К.О. Подгорац (2.) заведен бр. 952-04-2/2016 од 

21.03.2016. године код РГЗ, Службе за катастар непокретности Бољевац. У истом је 

евидентирана промена обрадивог пољопривредног земљишта. 

 

 Подносилац захтева 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 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). 

 

 Како је подносилац захтева, уз захтев за издавање Решења којим се одобрава 

извођење радова на изградњи 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) а у року од 30 дана од дана 

објављивљња Закључка на интернет старници општине Бољевац, одлучено је 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). 

 

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:    

 Подносиоцу захтева преко овлашћеног лица, 

 Грађевинској инспекцији, 

 За објављивање путем ЦЕОП система,                                        

 Архиви општине Бољевац.                                
 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Зоран Конић 

 


