
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Блаце 
Општинска управа 
Број: III-02-351-700/15    
Датум: 04.01.2016. године 
Б л а ц е 
 
 

Општинска управа Општине Блаце, поступајући по захтеву инвеститора Општине Блаце, ул. 
Карађорђева бр. 4, за издавање Решења о одобрењу за извођење радова на уређењу саобраћајнице у 
оквиру постојеће регулације-изградња тротоара у улици Карађорђевој у Блацу, на кат. парцели бр. 
7117/1 КО Блаце,  на основу члана 8.ђ Закона о планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-У, 24/10, 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) и члана 210. 
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: 

  
З А К Љ У Ч А К 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Општине Блаце, ул.Карађорђева бр. 4, за издавање Решења о 

одобрењу за извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације-изградња 
тротоара у улици Карађорђевој у Блацу, на кат. парцели бр. 7117/1 КО Блаце. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Подносилац захтева, инвеститор Општина Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, поднео је захтев за 

издавање Решења о одобрењу за извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће 
регулације-изградња тротоара у улици Карађорђевој у Блацу, на кат. парцели бр. 7117/1 КО Блаце. 

 

Уз захтев је приложио Идејни пројекат-Пројекат саобраћајница са главном свеском, бр. 90-11/15 
од 25.11.2015. год., урађених од стране Бироа за пројектовање и инжењеринг „Младеновић“ из Лапова, 
ул. Његошева бр. 9/4, a потписан је од стране главног пројектанта, Зорана Младеновић, 
дипл.грађ.инж., са лиценцом ИКС бр. 312 3103  03. 

 

Чланом 8.ђ став 2. тачка 1 и чланом 28. став 1. Закона о планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“ 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-У, 24/10, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), 
прописано је да надлежни орган,  проверава испуњеност формалних услова, за поступање по захтеву за 
издавање Решења о одобрењу за извођење радова.  

Провером да ли су испуњени формални услови за поступање по захтеву прописани чл. 8.ђ. Закона 
о планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-У, 24/10, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), утврђено је да нису испуњени и то у смислу става 2. тачке 1. 
поменутог члана, и из тог разлога се захтев одбацује закључком. За објекте, државних путева првог и 
другог реда, путних објеката и саобраћајних прикључака на ове путеве и граничних прелаза надлежно је  
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС.  

 

Пошто, улица Карађорђева, кат. парцела бр. 7117/1 КО Блаце, припада државном путу I Б реда 
(ознака пута 38 Крушевац (Макрешане) - Блаце – Белољин), одлучено је као у диспозитиву. 

 

Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Блаце, преко овог 
органа, у року од 3 дана од дана достављања закључка. 

 
Доставити: - подносиоцу захтева, 

- архиви. 
 

Обрадио:                                 
Виши сарадник                                                                           РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 
за грађевинарство                                                                   Јулијана Јовановић, дипл.правник 
Дејан Кнежевић, грађ. инж.                                                                                                  

 
 

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