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Република Србија 

Општина Бољевац 

Општинска управа општине Бољевац 

Одељење за урбанизам,обједињену процедуру 

и извршења, имовинско правне послове 

и послове јавних набавки 

Заводни број: ROP-BOL-ISAWHA-066223/2016 

Интерни број: 351-688/2016-III-02 

Датум: 14.06.2016.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 

поднетом усаглашеном захтеву Јовановић Будимира из Лукова, за издавање Решења о 

измени решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта на 

КП бр. 5247/1 КО Луково у Лукову, на основу чланова 142. 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. 

27., чл. 28. и чл. 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. 

гласник РС'', бр. 22/2015) и чл. 192. Закона о општем управном поступку (''Службени лист 

СРЈ'', број. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/2010) доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ   

РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
 МЕЊА СЕ Решење којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног 

објекта, спратности П+0 на КП бр. 5247/1 КО Луково у Лукову издате под бројем бр. 

351-148/2015-III-02 од 18.09.2015. године инвеститора Јовановић (Јован) Будимира 

(ЈМБГ: 2004958753325), услед промене у току грађења. 

 

 Дошло је до промене у току градње објекта. Мења се положај објекта на 

парцели КП бр. 5247/1 КО Луково док димензије, спратност, висина, унутрашњи 

распоред, врста материјала, завршна обрада и остало се у потпуности задржавају у 

свему према Идејном пројкету на основу ког је издато решење бр. 351-148/2015-III-02. 

Одступањем се објекат помера транслаторно у смеру-југозападно према 

катастарској парцели бр. 5247/2 КО Луково, уз сагласност власника поменуте 

суседне парцеле. 

 

Сепарат измене Идејног пројекта за изградњу помоћног објекта спратности П+0 у 

Лукову бр. 006/16 од јуна 2016. године урађен од стране бироа за пројектовање "КС-

2" Зајечар, саставни је део овог Решења. 

 

 Решење којим се одобрава извођење радова заведено бројем 351-148/2015-III-

02 од 18.09.2015. године у свему осталом остаје на снази. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

ГПБ „ДИГИТАЛ Кукић“ из Бољевца, ул. Кнеза Милоша бр. 7 (ПИБ: 102790035) 

кога заступа Ненад Кукић (ЈМБГ: 060796517331), по овлашћењу Јовановић Будимира из 

Лукова, поднело је овој Управи Захтев бр. ROP-BOL-12181-ISAWА-1/2016 (интерни: 

351-687/2016-III-02) од 07.06.2016. године за издавање Решења о измени решења којим се 

одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта на КП бр. 5247/1 КО Луково у 

Лукову, бр. 351-148/2015-III-02 од  18.09.2015. године. 

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. став 5. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015), Закључком 

бр. ROP-BOL-12181-ISAWА-1/2016 (интерни бр. 351-687/2016-III-02) од 09.06.2016. 

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. 

ГПБ „ДИГИТАЛ Кукић“ из Бољевца, ул. Кнеза Милоша бр. 7 (ПИБ: 102790035) 

кога заступа Ненад Кукић (ЈМБГ: 060796517331), по овлашћењу Јовановић Будимира из 

Лукова, поднело је овој Управи усаглашен захтев бр. ROP-BOL-ISAWHA-066223/2016 

(интерни: 351-688/2016-III-02) од 13.06.2016. године за издавање Решења о измени 

решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта на КП бр. 

5247/1 КО Луково у Лукову, бр. 351-148/2015-III-02 од  18.09.2015. године. 

 

Уз усаглашен захтев за издавање Решења о измени решења којим се одобрава 

извођење радова, приложено је: 

1. Сепарат измена Идејног пројекта за изградњу помоћног објекта спратности 

П+0 у Лукову бр. 006/16 од јуна 2016. године урађен од стране бироа за 

пројектовање "КС-2" Зајечар, ул. Зорана Радмиловића бр. 5/17. Главни  

пројектант је Зоран Јовановић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 310 С285 05; 

2. Овлашћење Будимира Јовановић из Лукова; 

3. Сагласност Јовановић М. Топлице (ЈМБГ: 0902970753323) власника КП бр. 

5247/2 КО Луково, дата Јовановић Будимиру;  

4. Превод овере сагласности од 10.06.2016. године, урађен од стране Тимотић 

Драгана, судског преводиоца за немачки језик, из Параћина; 

5. Доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за Централну 

евиденцију. 

 

Пошто је инвеститор уз захтев за издавање Решења о измени Решења којим се 

одобрава извођење радова, поднео сву потребну документацију из члана 142. 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), а у складу са чл. 27., чл. 28. и чл. 29. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'', бр. 22/2015) и чл. 59. Правилник о садржини, 

начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи 
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и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015 и 77/2015), решено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Инвеститор је допринос за уређивање грађевинског земљишта уплатио пре пријаве 

радова, а како није дошло до промене габарита објекта нема потребе за доплатом 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

 

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 1.070,00 динара на основу 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 

 

 

 

 

  

  

 


