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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-21019-IUP-1/2017 

Интерни број: 351-1477/2017-III-02 

Датум: 20.07.2017. година 

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 Јовић Александра из Сумраковца, за издавање Решења о употребној дозволи 

за стамбени објекат на К.П. бр. 4612 К.О. Сумраковац, а на основу чл. 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 чл. 44. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016) доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
          ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-BOL-21019-IUP-1/2017 (интерни број: 351-

1477/2017-III-02) од 15.07.2017. године, за издавање Решења о употребној дозволи за 

стамбени објекат изграђен на КП бр. 4612 КО Сумраковац, подносиоца захтева 

Јовић Александра из Сумраковца, као НЕПОТПУН, из разлога што није 

приложена сва документација прописана Законом о планирању и изградњи и 

подзаконским актима донетим на основу Закона.  

Потребно је приложити:  

1) Цео пројекат за извођење односно Главни пројекат са потврдом и 

овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова 

да је изведено стање једнако пројектованом, ако у току грађења није 

одступљено од пројекта за извођење/главног пројекта. 

 

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 2. овог закључка, не доставља документацију поднету уз захтев 

који је одбачен. 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који 

је одбачен. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Стојановић Снежана из Зајечара, (ЈМБГ: 2511954755039), по овлашћењу 

инвеститора Јовић Алексанндра из Сумраковца, поднела је овој Управи захтев бр. ROP-

BOL-21019-IUP-1/2017 (интерни: 351-1477/2017-III-02) од 15.07.2017. године, за 

издавање Решења о употребној дозволи за стамбени објекат на К.П. бр. 4612 К.О. 



2 

 

Сумраковац. 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

1. Извод из листа непокретности број 504 КО Сумраковац, бр. 952-1/2017-785 од 

22.06.2017. године, издат од стране РГЗ, Службе за катастар непокретности 

Бољевац; 

2. Копија плана за КП бр. 4612 К.О. Сумраковац бр. 953-1/2017-95 од 07.07.2017. 

године, издата од стране РГЗ, Службе за катасатар непокретности Бољевац; 

3. Овлашћење дато од стране подносиоца захтева на име Стојановић Снежане из 

Зајечара; 

4. Одлука инвестиора о именовању комисије за технички преглед од 03.07.2017. 

године; 

5. Насловна страна Главног пројекта бр. 09/2013 од јула 2013. године и основа 

приземља; 

6. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-58/2013-III-02 од 17.07.2013. године, 

издато од стране ове Општинске управе Општине Бољевац; 

7. Записник комисије за технички преглед од 10.07.2017. године,  

8. Стручни налаз са извештајем о прегледу и испитивању електричне 

инсталације бр. 07-М01/17 од јула 2017. године, оверен од стране Денић Ђуре, 

дипл.инж.ел. са лиценцом бр. 350 KO19 11; 

9.  Потврда извођача радова СЗР „МИС-ЦРНОТРАВАЦ“ из Рготине; 

10. Доказ о уплати таксе за ЦЕОП; 

11. Докази о уплати републичке административне таксе. 

У складу са чл. 42. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016), уз захтев за 

издавање употребне дозволе прилаже се пројекат за извођење са потврдом и овером 

инвеститора, лица које врши стручни наџор и извођача радова да је изведено стање 

једнако пројектованом, ако у току грађења није одступљено од пројекта за извођење или 

пројекат изведеног објекта, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина 

техничке документације. 

У складу са чланом 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине 

одредбе закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 85/2015) за објекте 

категорије А уместо извештаја о техничком прегледу, инвеститор уз захтев за употребну 

дозволу доставља потврду издату од стране лица  које  испуњава  услове  прописане  

Законом  за  одговорног пројектанта,  односно  одговорног  извођача  радова  за  ту  

врсту објеката, о томе да је: 

1) изградња објекта завршена и објекат изведен у складу са техничком 

документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола; 

2) објекат прикључен или је подобан да буде прикључен на инфраструктурну 

мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом. 

Увидом у сву приложену документацију утврђено је:  

- није приложен пројекат за извођење радова, односно није приложен цео 

Главни пројекат на основу ког је издата грађевинска дозвола и на основу ког је 

предметни објекат саграђен. 

Потребно је уз нов усаглашен захтев доставити документацију наведену у ставу 2. 

овог закључка. 

Ако поднослац захтева, Јовић Александар из Сумраковца, 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 овог закључка, не доставља документацију поднету уз захтев који је 

одбачен.  
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Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен. 

На основу напред наведеног и у складу са Законом 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 чл. 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016), закључено је као у 

диспозитиву Закључка. 

 

          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 портала: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/. 

 

 Закључак доставити:    

 Подносиоцу захтева,  

 ЦЕОП систему за објављивање,  

 Архиви општине Бољевац.                    

 

 

                            

за 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

  Нели Ђорђевић 

 


