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    Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске 

послове, грађевинарство и извршења, поступајући по поднетој пријави ГПБ „Дигитал 

Кукић“ из Бољевца по Овлашћењу Јовановић Будимира из Лукова, путем ЦЕОП 

система, за почетак извођења радова на изградњи помоћног објекта спратности П+0 

на К.П. бр. 5247/1 К.О. Луково у Лукову, на основу чланова 8д. став 1. тачка 3. и чл. 148. 

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. 30. и 31. Правилника поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015) и члана 162. Закона о 

општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 

РС“, број 30/2010) издаје 

 

 

                                                      П   О   Т   В   Р   Д   У 
 

 

          ПОТВРЂУЈЕ СЕ ПРИЈЕМ документације и ПРИЈАВЕ ПОЧЕТКА 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА на изградњи помоћног објекта спратности П+0, у село 

Луково, општина Бољевац, инвеститора Јовановић Будимира, (ЈМБГ: 

2004958753325) на основу Решења којим се одобрава извођење радова број 351-

148/2015-III-02 од 18.09.2015. године. 

 

           Почетак извођења радова је 02.04.2016. године а завршетак изградње  

31.12.2016. године. 

 

Инвеститор није именовао извођача радова, па обавезе извођача радова јесу 

обавезе инвеститора. 

 

На основу члана 3. Правилника о објектима на којима се не примењују 

поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 85/2015) 

обавезе одговорног извођача су обавезе инведститора објекта.  

 

Уз пријаву је приложена следећа документација путем ЦЕОП система: 

- Решење о грађевинској дозволи бр. 351-148/2015-III-02 од 18.09.2015. године издато од 

стране Одељења за урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења ОУ 

Општине Бољевац; 

- Овлашћење Јовановић Будимира из Лукова, бр. 586 од 10.03.2016. године оверено код 

Општинске управе Општине Бољевац; 

- Доказ о уплати доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

- Доказ о уплати општинске таксе за пријаву и захтев. 

- Доказ о уплати наканаде за ЦЕОП. 



 

Инвеститор је имао обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

у складу са чланом 98. став 4. 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 29. 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). Исти је уплатио у износу од 777,00 динара. 

 

По тарифном броју 6 Одлуке о висини општинских административних такси и накнада 

за услуге које врши Општинска управа („Службени лист општине Бољевац“, бр. 6/08, 

9/09, 18/2012 и 16/2013) наплаћена је такса. 

 

          Пре почетка  извођења радова инвеститор је дужан да обезбеди обележавање 

грађевинске парцеле, регулационих нивелационих и грађевинских линија у складу са 

прописима којима је уређено извођење геодетских радова, видно обележавање 

градилишта одговарајућом таблом са приказом података о објекту који се гради, 

одговорном пројектанту, издатом одобрењу за изградњу, извођачу радова, почетку 

грађења и року завршетка изградње објекта. 

          Извођач радова подноси органу који је издао грађевинску дозволу (решење којим се 

одобрава извођење радова), као и општинској управи на чијој се територији гради објекат, 

изјаву о завршетку израде темеља и о завршетку објекта у конструктивном смислу.  

          Извођач уз изјаву о завршетку израде темеља прилаже геодетски снимак изграђених 

темеља, у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. 

          Надлежни орган који је издао грађевинску дозволу (решење којим се одобрава 

извођење радова), у року од три дана од дана пријема изјаве о завршетку израде темеља, 

обавештава надлежну грађевинску инспекцију која има обавезу да у року од три радна 

дана изврши инспекцијски надзор и о томе обавести надлежни орган. 

Ако орган који је издао грађевинску дозволу (решење којим се одобрава извођење 

радова) по извршеној контроли утврди да постоји одступање геодетског снимка 

изграђених темеља у односу на грађевинску дозволу (решење којим се одобрава извођење 

радова), одмах ће обавестити грађевинског инспектора о овој чињеници, са налогом да се 

започети радови обуставе до усаглашавања изградђених темеља са Пројектом за 

грађевинску дозволу/Идејним пројектом.    

 

 

   

Потврду доставити: 

-подносиоцу пријаве, 

-грађевинској инспекцији и 

-архиви. 

 

 

 

 

 

                                                                                             РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                                            Зоран Конић 


