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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 

Одсек за примену обједињене процедуре 

заводни број: ROP-BOL-12951-CPI-1/2016 

интерни број: 351-689/2016-III-02 

Датум: 15.06.2016. година 

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, Филипов Сотиров Радице из Бољевца за издавање Решења о 

грађевинској дозволи за реконструкцију и промену намене помоћног објекта изграђеног на 

КП бр. 6112/1 КО Криви Вир у Кривом Виру, на основу чл. 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) 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-12951-CPI-1/2016 од 13.06.2016. године (интерни број: 

351-689/2016-III-02 од 13.06.2016. године) поднет путем ЦЕОП система, Филипов Сотиров 

Радице из Бољевца, ул. Драгише Петровића бр.29/2 (ЈМБГ: 0703943758310), као неоснован из 

разлога што се за радове наведене у захтеву, на реконструкцији и промени намене објекта, не 

прибавља решење о грађевинској дозволи већ решење којим се одобрава извођење радова. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

По овлашћењу Филипов Сотиров Радице из Бољевца, овереном бр. 903 од 21.03.2016. 

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

заступа Ненад Кукић (ЈМБГ: 060796517331), поднело је захтев путем ЦЕОП (централне евиденције 

обједињене процедуре) система, бр. ROP-BOL-12951-CPI-1/2016 (интерни: 351-689/2016-III-02) од 

13.06.2016. године за издавање Решења о грађевинској дозволи за реконструкцију и промену намене 

помоћног објекта изграђеног на КП бр. 6112/1 КО Криви Вир у Кривом Виру. 

Уз захтев приложена је следећа документација: 

- Идејни пројекат (пројекат архитектуре, пројекат хидротехничких инсталација) за 

реконструкцију помоћног објекта у постојећим габаритима и промену намене из помоћног у 

стамбени објекат , бр. 022/16 од јуна 2016. године, бироа за пројектовање "КС-2" Зајечар, ул. 

Зорана Радмиловића бр. 5/17. Одговорни пројектант је Ксенија Вељкобић, дипл.инж.грађ. 

са лиценцом број 311 М306 13; 

- Елаборат енергетске ефикасности оверен од стране Стојановић М. Ивана, дипл.инж.арх. са 

лиценцом бр. 381 1429 15; 

- Катастарско топографски план за КП бр. 6112/1 КО Криви Вир, урађен од стране ГПБ 

„ДИГИТАЛ Кукић“ из Бољевца, ул. Кнеза Милоша бр. 7 (ПИБ: 102790035); 
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- Овлашћење од Филипов Сотиров Радице из Бољевца оверено код Општинске управе 

општине Бољевац бр. 903 од 21.03.2016. године; 

- Решење о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта бр. 320-26/2016-III-04 од 

02.06.2016. године, издато од стране Одељења за привреду и развој, Општинска управа 

општине Бољевац; 

- Локацијски услови бр. ROP-BOL-9926-LOC-1/2016 (353-9/2016-III-02) од 27.05.2016. 

године издати од стране Одељења за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, 

имовинско правне послове и послове јавних набавки ОУ Бољевац. 

На основу чл. 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) за извођење радова на реконструкцији објекта у постојећим 

габаритима и промену намене из помоћног у стамбени објекат, издаје се Решење којим се одобрава 

извођење радова.  

Увидом у захтев и приложену документацију утврђено је да: 

 се на основу исте не издаје Решење о грађевинској дозволи; 

 је захтев за грађевинску дозволу поднет за радове на реконструкцији објекта у 

постојећим габаритима и промену намене из помоћног у стамбени објекат, за које се 

издаје решење којим се одобрава извођење радова; 

 није приложен доказ о уплати наканаде за Централну евиденцију и доказ о уплати 

републичке административне таксе. 

Потребно је поднети захтев за Решење којим се одобрава извођење радова и приложити 

сву документацију приложену уз овај захтев, заједно са доказима о уплати административних такси 

и накнаде за Централну евиденцију. 

На основу напред наведеног и на основу чл. 192. Закона о општем  управном поступку 

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

- ЦЕОП систему за објављивање, 

- Архиви Општинске Управе Бољевац.   

                                                                                               
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Нели Ђорђевић 

 


