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Република Србија 

Општина Бољевац 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, грађевинарство,  

инспекцијске послове и извршења   

Број: 351-638/2016-III-02 

Датум: 09.02.2016. година 

Б О Љ Е В А Ц 

 

 

          Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

инспекцијске послове и извршења, решавајући по захтеву Архијерејско намесништво 

бољевачко, Црквенe Општинe Подгорац из Подгорца, a ззахтев је поднео Биро за 

пројектовање и инжењеринг „ТИМ пројект“ из Зајечара по овлашћењу бр. OV I бр. 615 

овереног код Основног суда у Зајечару, од 04.02.2016. године, за издавање Решења којим 

се одобрава извођење радова изградњи помоћног објекта - надстрешнице на К.П. бр. 

2884 К.О. Подгорац 2 у Подгорцу на основу члана 8ђ., и чл. 145. 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 чланова 28. и 29. 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 за издавање Решења којим се одобрава извођење 

радова на изградњи помоћног објекта - надстрешнице, спратности П+0 на К.П. бр. 

2884 К.О. Подгорац 2 у Подгорцу, подносиоца захтева Архијерејско намесништво 

бољевачко Црквене Општине Подгорац из Подгорца, као НЕПОТПУН, из разлога 

што није извршена промена намене земљишта из пољопривредног у грађевинско 

земљиште, на К.П. бр. 2884 К.О. Подгорац 2. 

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 

 

Захтев бр. 351-638/2016-III-02 од 08.02.2016. године је поднео је Биро за 

пројектовање и инжењеринг „ТИМ пројект“ из Зајечара по овлашћењу Архијерејско 

намесништво бољевачко Црквене Општине Подгорац из Подгорца, бр. OV I бр. 615 

овереног код Основног суда у Зајечару, од 04.02.2016. године, овој Управи за издавање 

Решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта - 

надстрешнице, спратности П+0 на К.П. бр. 2884 К.О. Подгорац 2 у Подгорцу.  

 

Уз захтев подносилац захтева је приложио следећу документацију: 

- Идејни пројекат за изградњу помоћног објекта – надстрешнице, спратности П+0 

на К.П. бр. 2884 К.О. Подгорац 2 бр. 003/16 од 04.02.2016. године, урађен од стране 

Бироа за пројектовање и инжењеринг „ТИМ пројект“ из Зајечара, ул Призренска 
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бр. 12, са Решењем о одговорном пројектанту на име Ксенија Вељковић, 

дипл.инж.грађ. са лиценцом бр. 311 М306 13. 

- Копију плана број 953-1/2015-76 од 17.09.2015. године издату од стране РГЗ, 

Службе за катастар непокретности Бољевац.  

- Извод из листа непокретности број 543 К.О. Подгорац 2 завед бројем 952-1/2015-

1012 од 17.09.2015. године код РГЗ, Службе за катастар непокретности Бољевац. 

- Овлашћење бр. OV I бр. 615 оверено код Основног суда у Зајечару, од 04.02.2016. 

године. 

- Доказ о уплати административне и општинске таксе и накнаде за Централну 

евиденцију.. 

 

Увидом у приложени Извод из листа непокретности број 543 К.О. Подгорац 2 

завед бројем 952-1/2015-1012 од 17.09.2015. године код РГЗ, Службе за катастар 

непокретности Бољевац, утврђено да је на предметној парцели К.П. бр. 2884 К.О. 

Подгорац 2 вртса земљишта пољопривредно земљиште. На основу члана 82. и 88. 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) нова изградња је могућа на грађевинском земљишту, сходно томе 

потребно је извршити промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско 

земљиште на К.П. бр. 2884 К.О. Подгорац 2.  

 

На основу напред наведеног а 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. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015), одлучено је као у диспозитиву Закључка. 

 

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, односно Архијерејско намесништво бољевачко 

Црквена Општина Подгорац из Подгорца, 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.   

 

Ако подносилац захтева у року од 10 (десет) дана од дана пријема овог закључка, а 

најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, 

не отклони недостатке који су наведени у закључку о одбацивању, орган који води 

поступак доноси закључак којим се захтев одбацује као непотпун. 

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. 
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          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.             

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

административне таксе.  

 

Закључак доставити:    

 Архијерејско намесништво бољевачко Црквеној Општини Подгорац, 

  Бироу за пројектовање и инжењеринг „ТИМ пројект“ из Зајечара и 

 Архиви општине Бољевац. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

                                                                              Зоран Конић 
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