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Република Србија 

Општина Бољевац 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам,обједињену процедуру 

и извршења, имовинско правне послове 

и послове јавних набавки 

Заводни број: ROP-BOL-9505-ISAW-1/2016 

Интерни број: 351-681/2016-III-02 

Датум: 17.05.2016.год. 

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, решавајући по захтеву 

Општине Бољевац за издавање Решења којим се одобрава извођење радова на 

санацији атарског пута Врбовац-Бачевица на КП бр. 6199/1 и 6200 КО Врбовац и КП 

бр. 7329 КО Бачевица, 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  

                                                 

Издаје се Општини Бољевац са седиштем у Бољевцу, ул. Краља Александра бр. 

24. (МАТ: 07223692, ПИБ: 102026307), Решење којим се одобрава извођење радова на 

санацији атарског пута Врбовац-Бачевица на КП бр. 6199/1 и 6200 КО Врбовац и КП 

бр. 7329 КО Бачевица, у општини Бољевац. 

 

Намена је атарски пут, категорије Г, класификациони број 211201. Збирна 

површина катастарских парцела је 26.363,00m
2
. 

 

Предвиђа се санација атарског пута у дужини од L=3+283,01m у оквиру 

катастарских међа наведених катастарских парцела. Пројектованом санацијом 

предвиђени су следећи радови:  

- израда конструкције од тампонског слоја од дробљеног агрегата 

фракције 0/31,5 минималне дебљине d=30cm;  

- израда пројектоване ширине пута од 3,50m са две банкине ширине по 

0,75m, 

- израда пропуста са сабирним шахтом; 

- На стационажама 1+720,00 и 3+260,00m израда плочастих пропуста 

светлог отвора 2,00m због савладавања јаруге. 

  

 Предрачунска вредност предвиђених радова износи 6,353,975.00 динара без 

ПДВ-а. 
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ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ за санацију атарског пута Врбовац-Бачевица у дужини од 

L=3+283,01m, заведен под бројем 15/16 од априла 2016. године израђен од стране Бироа 

за пројектовање и инжењеринг „ТИМ Пројект“ из Зајечара, саставни је део овог 

Решења. 

 

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. 8/16). 

 

 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 коју заступа преседник општине Небојша Маријановић из 

Бољевца, поднеo је захтев путем ЦЕОП (централне евиденције обједињене процедуре) 

система, бр. ROP-BOL-9505-ISAW-1/2016 (интерни: 351-681/2016-III-02 од 

17.05.2016.године) од 16.05.2016. године за издавање Решења којим се одобрава извођење 

радова санацији атарског пута Врбовац-Бачевица на КП бр. 6199/1 и 6200 КО Врбовац и КП 

бр. 7329 КО Бачевица, у општини Бољевац, ближе описаних у диспозитиву Решења. 

 

 Уз захтев,  приложена је следећа документација: 

 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ за санацију атарског пута Врбовац-Бачевица у дужини од 

L=3+283,01m, заведен под бројем 15/16 од априла 2016. године израђен од 

стране Бироа за пројектовање и инжењеринг „ТИМ Пројект“ из Зајечара, ул. 

Призренска, са одлуком о главном пројектанту на име Ксенија Вљековић, 

дипл.инж.грађ. са лиценцом бр. 311 M306 13 издатом од стране Инжењерске 

коморе Србије. 

 Извод из листа непокретности број 254 КО Бачевица заведен бр. 952-1/2016-

628 од 05.05.2016. године у РГЗ, код Службе за катастар непокретности 

Бољевац. 

 Извод из листа непокретности број 255 КО Врбовац заведен бр. 952-1/2016-628 

од 05.05.2016. 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 09.05.2016. године. 

 Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију. 

 

 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. 8/16) не обрачунава се допринос за уређивање 

грађевинског земљишта за објекте јавне намене, а у које спада и атарски 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) 



3 
 

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

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

решења. 
                    

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. 57/2014- усклађени дин. изн. и 

45/2015). 

 

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 преко овлашћеног лица, 

 Грађевинској инспекцији, 

 За објављивање путем ЦЕОП система,                                        

 Архиви општине Бољевац.                                

  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

      Нели Ђорђевић 

 


