
РЕПУБЛИКА СРБИЈА Служба за урбанизам, 
грађевинарство, комунално стамбене 
и имовинско правне послове  

ОПШТИНА БЛАЦЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број III-02-351-572/15  
Датум 10.09.2015. год. 
БЛАЦЕ 
 

Општинска управа Општине Блаце, решавајући по захтеву бр. III-02-351-572/15, који је 
поднeо Миљковић Милан, из Блаца, ул. Косте Војиновића бр. 33, за издавање Решења о 
одобрењу за извођење радова, на изградњи помоћног објекта, на основу чланова 8.д, 8.ђ и  
145.  Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/ 10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/ 13-УС, 132/14 и 145/14), члана 28. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС", бр. 22/15), Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката (''Службени гласник РС'', бр. 23/15) и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и (''Службени гласник РС'' бр.30/10), руководилац Службе 
за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове и Службе за 
инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију по овлашћењу начелника ОУ бр. III-111-
1097/15 од 10.08.2015. год., доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
Одобрава се, Миљковић Милану (ЈМБГ:xxxxxxxxxxxxx), из Блаца, ул. Косте Војиновића 

бр. 33, извођење радова на изградњи помоћног објекта за смештај пољопривредне 
механизације, делова и алата (класификациони број 127141, категорија А), спратности П, габарита 
12,00м х 5,00м, висине +4,88м, укупне бруто изграђене површине 60,00м2, нето корисне површине 
53,36м2, на локацији у Блацу, у ул.  Стеване Немање, на кат. парцели бр. 7106/1 КО Блаце.  

Укупна предрачунска вредност радова износи 800.400,00 РСД. 
Саставни део овог решења чини Идејни пројекат-Пројекат архитектуре бр. 132/15 и 

Главна свеска бр. Г-132/15 од 31.08.2015. год., које је израдила и оверила Радња за пројектовање 
и изградњу „СДМ“, Кашевар, Блаце. Одговорни пројектант је Снежана Б. Савић, 
дипл.грађ.инж. са лиценцом бр. 313 9437 04. 

Радови се морају извести сагласно важећим законским прописима, нормативима и 
стандардима, чија је примена обавезна при извођењу ове врсте радова, а у свему према 
наведеном Идејном пројекту. 

У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу 
које је издато ово Решење, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и 
правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао 
техничку документацију и инвеститор, у складу са чл. 8ђ став 5. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/ 10-УС, 24/11, 121/12,  42/13-УС,  50/13- 
УС, 98/ 13-УС, 132/14 и 145/14). 

На основу чл. 145. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09, 64/ 10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/ 13-УС, 132/14 и 145/14), прописано је 
да се по завршетку извођења радова може издати употребна дозвола, по захтеву 
инвеститора. 

Извођењу радова може се приступити након правноснажности овог Решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор, Миљковић Милан ЈМБГ:(xxxxxxxxxxxx), из Блаца, ул. Косте Војиновића бр. 
33, поднео је захтев заведен под бројем III-02-351-572/15 од 10.09.2015. год., за издавање Решења о 
одобрењу за извођење радова на изградњи помоћног објекта за смештај пољопривредне 
механизације, делова и алата (класификациони број 127141, категорија А), спратности П, габарита 
12,00м х 5,00м, висине +4,88м, укупне бруто изграђене површине 60,00м2, нето корисне површине 
53,36м2, на локацији у Блацу, у ул.  Стеване Немање, на кат. парцели бр. 7106/1 КО Блаце.  
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