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Општинска управа општине Алибунар, Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и
имовинско - правне пословe, решавајући по захтеву инвеститора ОПШТИНЕ АЛИБУНАР (МБ xxxxxxxxxxx ; ПИБ
xxxxxxxxxx) са седиштем у улици Трг Слободе 4. у Алибунару поднет путем пуномоћника Владимира Петровића
(ЈМБГxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx за издавање измене решења о одобрењу за извођење радова (члан 145.Закона о
планирању и изграњи) због измена у пројектној документацији , на основу члана 134. став 2. а у вези са чланом 145.
Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС“ бр. 72/09,81/09 - испр.,64/10-одлука УС, 24/11,121/12,43/13-долука
УС, 50/13-одлука УС, 54/13, 89/13-одлука УС,132/14 и 145/14) члана 2. 28. 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласникРС“ бр.113/15 и 96/16), члана 11.16. 33. и 35. Одлуке о
организовању општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 33/16 ) по Решењу
Начелнице Општинске управе Алибунар број 11-112-81-4/2016-03-02 од 01.12.2016.године у складу са члана 210.
Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10 ) доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет од стране Општине Алибунар са седиштем у улица Трг Слободе 4. у
Aлибунару под бројем ROP-ALI- 9901 -ISAWA - 1/2017 за издавање измене решења о одобрењу за извођење радова
број 351-44/2015-04 (члан 145. Закона о планирању и изграњи) издато од Одељења за урбанизам, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине због непостојања формалних услова за даље поступању по
поднетом захтеву.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана
његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све
наведене утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа
административну таксу, односно накнаду и накнаду за Централну евиденцију.
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 и накнаде за Централну евиденцију.
Образло жење
Дана 13.04.2017. године Општина Алибунар путем пуномоћника кроз ЦИС обратила се захтевом овом
органу за издавање измене решења о одобрењу за извођење радова (члан 145.Закона о планирању и изграњи )
ближе описаног у диспозитиву овог закључка .
Уз захтев приложени су електронски документи у pdf формату настали дигитализацијом изворног
документа, потписани квалификованим електронским потписом пуномоћника и то: Потврда о пријему захтева
путем ЦИС од 13.04.2017. године; Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом
145. Закона (извод о плаћеној такси-потписан.пдф), Остала документа захтева за решења у складу са чланом
145. Закона (Решење-потписано.пдф), Пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу
извођења радова (Овлашћење-потписано.пдф)број 020-40/17-04 од 30.03.2017. године, Идејни пројекат (измена
у току грађења.пдф) број 01-02/2017 од марта 2017. године израђен од стране Пројектног бироа и услуга
''Предојевић-инжињеринг '' Алибунар главни пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број
xxxxxxxxxxx;.
Чланом 145. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12,
42/13 - Одлука УС и 50/13 - одлука УС, 98/13 - Одлука УС,132/14 и 145/14) прописано је да решење о одобрењу
извођења радова се издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са чл. 135. Закона, који достави идејни
пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта,
односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању
препрека за кретање особа са инвалидитетом, а уредио је односе са јединицом локане самоуправе у погледу
доприноса за уређивање грађевинског земљишта и платио одговарајућу административну таксу.
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У поступку решавања захтева утврђује се да се захтев односи на измену издатог решења о одобрењу за
извођење радова због промене пројектно тејничке докуметације која се односи у промени трасе објета у односу на
дату трасу у издатом решењу о одобрењу за извођење радова што је утврђено на основу пројектне докуметацјие уз
захтев за измену решења и докуметације која је саставни део издатог решења о одобрењу за извођење радова.
Увидом у достављени захтев и прилоге у складу са чланом 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/15 и 96/16), утврђено је да нису испуњени
формални услови за поступање и то:
-У пројектној документацији у приложеном Идејни пројекат на 1. страни као и у текстуалном делу наведено је да је
инвеститор ЈП ''Станограња'' Алибунар , подносилац захтева и инвеститор по поднетом захтеву је Општина
Алибунар, по издатом решења о одобрењу за извођење радова за које је тражена измена издата је на име инвеститора
Општина Алибунар. Усагласити у свим деловима пројектне докумемтације тако да је инвеститора – Општина
Алибунар ;
-Усагласити податке датих у приложеној пројектној докуметацији са подацима захтева по питању катастарских
парцела на коме се објекат налази ;
-Пројектно техничка докуметација за подземну линијску инфраструктуру електронских комуникација и подземне
електро-енергетске водове, може се израдити и на катастарском плану интегрисаном са изводом из катастра водова,
без обавезе израде топографског снимка од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом
лиценцом.У графичком делу приложене пројектне докуметације не може се утврдити да је иста урађена на напред
наведеним подлогама, назначити на ситуационом плану део објекта који је предмет захтева као и постојеће делове
објекта –трасе која је приказана .
Приложену Пројектно техничка докуметација ускалдити у свему са Правилником о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(„Сл. гласник
РС“ бр. 23/15,77/2015 58/16 и 96/16) који се односи на пројектну докуметацију која се прилзаже уз наведени захтев
за измену ( посебно са члновима 16.57. и 59.).
На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени
формални услови у смислу члана 8ђ), 145. Закона о планирању и изградњи, односно чл. 28. и 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, у складу са чл. 29. истог правилника одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Уколико подносилац захтева у складу са чл. 18. ст. 4. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем у року од 10. дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на
интернет страници општине Алибунар поднесе нов, усаглашен, захтев, отклони све наведене недостатке и претходно
прибави локацијске услове, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа
административна такса, накнада за издавање решења и накнада за Централну евиденцију.
Чланом 29. став 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
прописано је да подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без
обавезе прибављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе,
односно накнаде.
Ако уз усаглашени захтев подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ
доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по том измењеном документу. Ако због измењеног
документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за одбацивање захтева, подносилац не може поново
користити право на подношење усаглашеног захтева.
Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу Општине
Алибунар, у року од три дана од дана достављања, а предаје се подсредством централног информационог системаса
у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу
објеката и плаћеном накнадом за услуге ЦЕОП-а. Жалба се таксира у складу са тарифним бројем 3. тачка2.алинеја 2.
Тарифе администравних такси Одлуке о општинским административним таксама Тарифног броја 3. Одлуке о
општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09, 5/11 и 30/15) у новчаним износу
од 700,00 дин. уплатом на рачун број 840-742251843-73 општинске административне таксе, у корист буџета општине
Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202.
Обрадила ,
Сперанца Жерављев
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Саша Цветковић
Закључак се доставља :
1. подносиоцу захтева
2. регистратору обједињених процедура,
3. за објаву на интернет страници општине Алибунар
4. архиви
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