
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БЛАЦЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ROP-BLA-9303-ISAW-1/2017 

Број III-02-351-174/17 

Датум 12.04.2017. године 

Б л а ц е  

Општинска управа Општине Блаце, решавајући по захтеву Марице Милуновић 

Стамболић из Новог Београда, ул. Гандијева бр. 36, поднетог преко пуномоћника Пројектног 

бироа „Замградња“ Сопот, ул. Лазе Ивановића бр. 4.  за издавање решења о одобрењу за извођење 

радова на реконструкцији објекта на кат. парцели бр. 2666 КО Блаце, на основу чл. 8.ђ,  135.  

ст.6  и 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-

УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/14), чл. 3. 28. и 29. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 

113/15 и 96/16), чл. 2. Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и 

форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром ("Службени гласник РС", број 

113/2015). и чл. 210. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) 

и (''Службени гласник РС'' бр.30/10), донела је дана 14.03.2017. године: 

З А К Љ У Ч А К 

ОДБАЦУЈЕ СЕ се као непотпун захтев Марице Милуновић Стамболић 
(ЈМБГ:*************) из Новог Београда, ул. Гандијева бр. 36, за издавање решења о одобрењу за 

извођење радова на реконструкцији објекта, изграђеног у ул. Краља Петра I бр. 5 у Блацу на  кaт. 

пaр. бр. 2666 КО Блаце, (категорије А, класификациони број 111011), јер нису испуњени 

формални услови за даље поступање. 

О б р а з л о ж е њ е 

Инвеститор Марица Милуновић Стамболић из Новог Београда, ул. Гандијева бр. 36, je 

дана 09.04.2017. год., овој Управи поднео захтев бр. ROP-BLA-9303-ISAW-1/2017, заведени број 

III-02-351-174/17, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на реконструкцији објекта, 

изграђеног у ул. Краља Петра I бр. 5 у Блацу на  кaт. пaр. бр. 2666 КО Блаце, (категорије А, 

класификациони број 111011). 

Овај орган је у поступку провере испуњености формалних услова за поступање по захтеву, 

сходно члану 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16), увидом у захтев и достављену техничку 

документацију утврдио следеће: 

- Главна свеска и Идејни пројекат нису потписани квалификованим електронским потписом од 

стране одговорног пројектанта у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 

израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

(„Службени гласник РС“, бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16); 

- Акта (пуномоћје, налоге за уплату...) које је подносилац захтева доставио у обједињеној 

процедури, нису достављаена у форми електронског документа, у pdf формату, потписани 

квалификованим електронским потписом; 

- С обзиром на то да се ради о реконструкцији објекта потребно је у техничком опису дати 

изјаву да објекат има одговарајућу носивост и стабилност, сходно чл. 45. ст. 2. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16); 

-  Графичка документација идејног пројекта није достављена у dwg или .dwf (.dwfx) формату а 

такође графичка документација достављена у pdf. формату није потписана и печатирана 

дигитализованим печатом и потписом одговорног пројектанта. 

- Није достављена геодетска подлога идејног пројекта коју чини топографски снимак 

предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, 
израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом. 

Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, комунално стамбене 

и имовинско правне послове  



- Није достављен доказ о одговарајућем праву на објекту у смислу Закона о планирању и 
изградњи. 

- Недостаје сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе 
радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица; 

Како због наведеног недостатка нису испуњени формални услови за поступање по захтеву, 

на основу чл. 8ђ., 135. и 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/14), а у вези са чл. 

3. 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16), чл. 2. Правилник о начину размене докумената и 

поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном 

процедуром ("Службени гласник РС", број 113/2015) и Правилника о садржини, начину и 

поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

(„Службени гласник РС“, бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16), закључено је као у диспозитиву. 

 

Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 

у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страни општине Блаце 

(http://www.blace.org.rs/usluge/objedinjena-procedura.html), поднесе усаглашен захтев и отклони све 

напред наведене утврђене недостатке, недоставља документацију поднету уз захтев који је 

одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.  

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтева. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка, подносилац захтева, 

може изјавити приговор Општинском већу Општине Блаце, преко овог одељења, у року од 3 дана 

од дана пријема истог.  

Приговор се таксира са 200,00 динара административне таксе и предаје преко овог органа 

кроз Централни информациони систем. 

Централном информационом систему се може приступити путем сајтова Агенције за 

привредне регистре, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, сајта Општине 

Блаце, као и сајта www.gradjevinskedozvole.rs. 

 

 

 

Обрадио:                                         

Сарадник  

за грађевинарство                                                                                             НАЧЕЛНИК 

Дејан Кнежевић, грађ.инж.                                                                    ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                            Зоран Милутиновић 
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