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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам, обједињену процедуру 

и извршења, имовинско правне послове 

и послове јавних набавки 

Одсек за примену обједињене процедуре 

Заводни број: ROP-BOL-6920-ISAW-1/2016 

Интерни број: 351-669/2016-III-02 

Датум: 21.04.2016. година 

Б О Љ Е В А Ц 

 

          Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, обједињену 

процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки, Одсек за 

примену обједињене процедуре, решавајући по захтеву поднетом путем ЦЕОП система,  

Драгана Петровић из Подгорца, за издавање Решења којим се одобрава извођење 

радова на реконструкцији стамбеног објекта на К.П. бр. 8755 К.О. Подгорац (2.) у 

Подгорцу, а на основу члана 8ђ. 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 чл. 29. став 5. Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 

113/2015) доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
          ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтев бр. ROP-BOL-6920-ISAW-1/2016 (интерни број: 351-

669/2016-III-02) од 19.04.2016. године, за издавање Решења којим се одобрава 

извођење радова на реконструкцији стамбеног објекта, на К.П. бр. 8755 К.О. 

Подгорац (2.) у Подгорцу, подносиоца захтева Драгана Петровић из Подгорца 

(ЈМБГ: 1206970753312), као НЕПОТПУН, из разлога што није приложена сва 

документација прописана Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима 

донетим на основу Закона.  

Ако подносилац из става 1. овог закључка у року од 10 (десет) дана од пријема 

овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет 

страници општине Бољевац, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све 

недостатке из става 1. овог закључка, не доставља документацију поднету уз захтев 

који је одбачен, нити поново плаћа таксу за подношење захтева и доношење решења 

и накнаду за Централну евиденцију. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Снежана Стојановић из Зајечара (ЈМБГ: 2511954755039) поднела је овој Управи 

Захтев бр. ROP-BOL-6920-ISAW-1/2016 (интерни: 351-669/2016-III-02) од 19.04.2016. 

године за издавање Решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији 

стамбеног објекта на К.П. бр. 8755 К.О. Подгорац (2.) у Подгорцу, а у име Петровић 

Драгана из Подгорца. 

Уз захтев је приложила следећу документацију: 

- Идејни пројекат за реконструкцију стамбеног објекта у постојећим габаритима, 

спратности По+П+Пк на К.П. бр. 8755 К.О. Подгорац (2.), бр. 40/15 од децембра 

2015. године, урађен од стране Агенције за пројектовање, инжењеринг и пословне 

услуге ГАРАНТ ИНЖЕЊЕРИНГ из Зајечара, ул Драгослава Срејовића бр. 11, где је  
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одговорни пројектант Снежана Стојановић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 300 

G221 08. 

- Копију плана број 953-1/2015-110 од 18.11.2015. године издату од стране РГЗ, 

Службе за катастар непокретности Бољевац.  

- Извод из листа непокретности број 1603 К.О. Подгорац 2 завед бројем 952-

1/2015-1208 од 18.11.2015. године код РГЗ, Службе за катастар непокретности 

Бољевац. 

- Доказ о уплати административне таксе и накнаде за Централну евиденцију. 

Увидом у приложену документацију утврђено је: да није приложено Пуномоћје 

Драгана Петровић из Подгорца и Елаборат о енергетској ефикасности објекта.  

На основу чл. 49. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник 

РС“, бр. 23/2015 и 77/2015) и чл. 3. и 4. Правилника о енергетској ефикасности зграда 

(„Сл. гласник РС“, бр. 61/2011) за реконструкцију стамбеног објекта за који су предвиђени 

радови који утичу на енергетску ефикасност објекта, потребно је приложити и Елаборат 

енергетске ефикасности објекта. 

У складу са чланом 8ђ. 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), ако поднослац захтева, Драган Петровић, у року од 10 (десет) дана од пријема 

овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници 

општине Бољевац, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке из става 1. 

овог закључка, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 

плаћа административну и општинску таксу и накнаду за Централну евиденцију за 

подношење захтева за доношење Решења којим се одобрава извођење радова.  

Чланом 29. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015), прописано је да ако нису испуњени 

формални услови надлежни орган захтев одбацује закључком у року од пет дана од дана 

подношења захтева. 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде и накнаде за 

Централну евиденцију. 

На основу напред наведеног и у складу са Законом 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), 

одлучено је као у диспозитиву Закључка. 

 

          ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка може се уложити приговор Општинском 

већу општине Бољевац преко надлежног органа, у року од 3 (три) дана од дана пријема 

истог.             

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

административне таксе.  

Закључак доставити:    

 Драгану Петровић, 

 ЦЕОП систему за објављивање,  

 Архиви општине Бољевац.                                               

ШЕФ ОДСЕКА 

Наташа Грбовић 

 


