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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-7729-CPIH-2/2016 

интерни број: 351-678/2016-III-02 

Датум: 17.05.2016. год. 

Б О Љ Е В А Ц 

 

 

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, ЈВП „Србијаводе“ Београд, за издавање Решења о грађевинској дозволи 

за уређивање и регулацију реке Арнауте на КП бр. 2981/1, 2982/1, 2983/2, 2984/2, 2985/2, 2986/2, 

2987/4, 2988/1, 2990/3, 2992/1, 2993/2, 2994/2, 2995/2, 2953/2, 4846/4, 4909/3, 4910/3, 2959/9 и 2959/7 

КО Бољевац у Бољевцу на основу чл. 69. став 8. и  чл. 135. 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), 20. 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   

 
         ОДБИЈА СЕ захтев бр. ROP-BOL-7729-CPIH-2/2016 од 12.05.2016. године (интерни број: 

351-678/2016-III-02 од 12.05.2016. године) поднет путем ЦЕОП система, ЈВП „Србијаводе“ 

Београд из Београда, ул. Булевар уметности 2а (МБ: 17117106) као неоснован из разлога што 

подносилац захтева нема одговарајуће право на земљишту. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У име и за рачун ЈВП „Србијаводе“ Београд из Београда, по овлашћењу бр. 759 од 

28.03.2016. године, преседник општине Бољевац, Небојша Марјановић из Бољевца, (ЈМБГ: 

1303959733011), поднео је захтев путем ЦЕОП (централне евиденције обједињене процедуре) 

система, бр. ROP-BOL-7729-CPI-1/2016 (интерни: 351-671/2016-III-02) од 27.04.2016. године за 

издавање Решења о грађевинској дозволи за уређивање и регулацију реке Арнауте, на КП бр. 

2981/1, 2982/1, 2983/2, 2984/2, 2985/2, 2986/2, 2987/4, 2988/1, 2990/3, 2992/1, 2993/2, 2994/2, 2995/2, 

2953/2, 4846/4, 4909/3, 4910/3, 2959/9 и 2959/7 КО Бољевац у Бољевцу. 

Уз захтев приложена је следећа документација: 

- Пројекат за грађевинску дозволу за уређивање и регулацију реке Арнауте, бр. 08/1 од 

фебруара 2016. године, урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг 

„Хидромрежа“ д.о.о. Зајечар, где је главни пројектант Милош Величковић, дипл.инж.грађ. са 

лиценцом бр. 314 Г941 08; 

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу за уређивање и регулацију реке Арнауте, бр. 

08/1 од фебруара 2016. године, урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг 

„Хидромрежа“ д.о.о. Зајечар, где је главни пројектант Милош Величковић, дипл.инж.грађ. са 
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лиценцом бр. 314 Г941 08; 

- Овлашћење од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд бр. 759 од 28.03.2016. године; 

- Мишљење у поступку миздавања восних услова бр. 177/2-15 од 04.05.2015. године, издато 

од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд из Београда; 

- Решење о издавању водних услова бр. 325-05-00947/2015-07 од 14.09.2015. године, издато 

од стртане Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција 

за воде. 

- Локацијски услови бр. 353-76/2016-III-02 од 31.12.2015. године издати од стране Одељења 

за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења, ОУ Бољевац. 

- Попис парцела. 
Увидом у приложену документацију утврђено је да  није приложен доказ о уплати наканаде 

за Централну евиденцију. 

Закључком бр. ROP-BOL-7729-CPI-1/2016 (интерни бр:351-671/2016-III-02) од 28.04.2016. 

године захтеб је одбачен са могућношћу подношења новог усаглашеног захтева у року од 10 (десет) 

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

страници општине Бољевац. 

У име и за рачун ЈВП „Србијаводе“ Београд из Београда, по овлашћењу бр. 759 од 

28.03.2016. године, преседник општине Бољевац, Небојша Марјановић из Бољевца, (ЈМБГ: 

1303959733011), поднео је нов усаглашен захтев путем ЦЕОП (централне евиденције обједињене 

процедуре) система, бр. ROP-BOL-7729-CPIH-2/2016 од 12.05.2016.године (интерни: 351-678/2016-

III-02 од 12.05.2016.године) за издавање Решења о грађевинској дозволи за уређивање и регулацију 

реке Арнауте, на КП бр. 2981/1, 2982/1, 2983/2, 2984/2, 2985/2, 2986/2, 2987/4, 2988/1, 2990/3, 2992/1, 

2993/2, 2994/2, 2995/2, 2953/2, 4846/4, 4909/3, 4910/3, 2959/9 и 2959/7 КО Бољевац у Бољевцу. 

Уз нов усаглашен захтев приложен је доказ о уплати накнаде за Центрлану евиденцију. 

По службеној дужности, путем ЦЕОП система а у складу са чл. 19. и 20. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015), 

прибављен је списак предметних катастарских парцела са подацима о облику и врсти својине на 

истим, од стране РГЗ, Службе за катастар непокретности Бољевац.  

Увидом у списак утврђено је да уз захтев нису приложене сагласности власника и 

сувласника предметних катастарских парцела. 

На основу напред наведеног у складу са чл. 69. став 8. и чл. 135. 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) решено је као у 

диспозитиву решења. 

 

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 440,00 динара републичке  

административне таксе. 

 

Решење доставити:    

- подносиоцу захтева, 

- Грађевинској инспекцији, 

- Републичкој дирекцији за воде, 

- ЦЕОП систему за објављивање, 

- Архиви Општинске Управе Бољевац.   

                                                                                               
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Нели Ђорђевић 

 


