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Ж а б а р и

OПШТИНСКA УПРАВA ЖАБАРИ из ЖАБАРА поступајући по захтеву који је поднела ЈП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ из ЖАБАРА у вези издавања решења о
одобрењу извођења радова за реконструкцију пута и улице у Миријеву, на основу члана 8ђ, а у
вези са чланом 145. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14
и 145/14), члана 29. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15) и члана 210 Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр.30/10), као и на
основу решења начелника број 035-21/15-01 од 17.07.2015.године, доноси
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова за
реконструкцију пута (категорија објекта Г, класификациона ознака 211201) у Миријеву на к.п. бр.
1147, 932 и 1690 К.О. Миријево., који је поднет дана 02.06.2016.године број ROP-ZAB-11648ISAW-1/2016, заведен под бројем 351-29/2016-02, од стране подносиоца захтева ЈП ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ из ЖАБАРА, услед несипуњености формалних услова за
даље поступање по захтеву.
О б р а з л о ж е њ е
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ из ЖАБАРА поднела је овом органу
захтев дана 02.06.2016.године ближе описан у диспозитиву закључка, те је уз захтев приложено:
1) идејни пројекат реконструкције пута у насељу Миријево к.п.бр. 1147, 932 и 1690 К.О.
Миријево, 0. ГЛАВНА СВЕСКА и 2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ број пројекта 023140/16 од 06.04.2016.године, урађен од стране INNOVO Consulting d.o.o. ул. Драгољуба
Поповића бр. 6, Шабац,одговрни пројектант Дарко Патлиџановић, дипл.грађ.инж. број
лиценце 315 К424 11,
2) и.л.н. бр.255 К.О. Миријево из СКН Жабари од 01.03.2016.године,
3) геодезија Миријево 1, dwg формат,
4) грађевински Миријево, dwg формат,
5) ситуациони план цртеж 1,
6) нормални попречни профил пута цртеж 2,
7) подужни профил пута цртеж 3.1, 3.2 и 3.3,
8) доказ о уплати накнаде ЦЕОП АПР у износу од 2.000,00 динара од 01.06.2016. године на
рачун 840-29770845-52, модел 97, позив број 79-55315000.
На основу увида у електронски поднет захтев, овај орган је утврдио недостатке, и то:
1) Да идејни пројекат не садржи све прописане податке, тј. у графички прилозима су
посебно приказане катастарске границе парцела и парцеле, од трасе изградње
планиране саобраћајнице, тако да нe може да се утврде растојања од грађевинске линије
објекта градње до катастарске границе парцела,
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2) Да је планирна саобраћајница пројектована тако да се гради делом на приватним
парцелама, јер прати фактичко стање пута, те није достављен доказ о праву својине на
тим деловима приватних парцела у складу са чланом 69. став 8. Закона о планирању и
изградњи, и то је утврђено на основу идејног пројекта који је подносилац захтева донео
на увид овом органу, а то су приватне к.п. бр. 939, 938, 937, 931, 1679, 1680, 1148, 1685,
1688, 1689, 1721, 931, 930, 928 и 1726 К.О. Миријево, а фактички пут је на к.п.бр. 3391,
932 и 1147 К.О. Миријево.
За испуњењење формалних услова за поступање по овом захтеву за издавање решења о
одбрењу извођења радова за реконструкцију пута у Миријеву имајући у виду претходно наведене
одредбе Закона и Правилника потребно је доставити:
1) идејни пројекат који садржи све прописане податке и ситуациони план на коме су
приказане катастарске границе парцела и парцеле, са пројектованом трасом
саобраћајнице, тако да може да се утврде растојања од грађевинске линије објекта
градње до катастарске границе парцела,
2) доказ о праву својине на приватним парцелама у складу са чланом 69. став 8. Закона о
планирању и изградњи,
Чланом 8ђ. ст.3. Закона о планирању и изградњи прописано је „По захтеву за издавање,
односно измену грађевинске дозволе и употребне дозволе, односно решења из члана 145. овог
закона надлежни орган у роковима из члана 8д. став 1. овог закона доноси решење, осим ако
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, када тај захтев одбацује
закључком.“
Према члану 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем по пријему захтева за издавање одобрења надлежни орган, у складу са
законом проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву. Чланом 29. став 5.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, ако нису
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 29. став 1. овог
Правилника, надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од пет радних дана од дана
подношења захтева, уз навођење свих недостатака.
На основу утврђеног чињениничног стања и применом горе цитираног члана Закона, овај
орган, констатује да захтев не испуњава услове за поступање по њему, па је одлучено као у
диспозитиву закључка.
Сходно члану 8ђ. став 4. Закона о планирању и изградњи дозвољава се подносиоцу
захтева да отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од десет дана од
дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на интернет
страници надлежног органа, те да уколико поступи у том року нема обавезу да достави
документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа
административну таксу.
Упутство о правном средству:
Против овог закључка може се изјавити жалба Општинском већу општине Жабари, у року од 5
дана од дана пријема истог. Жалба се предаје преко овог органа са доказом о плаћеној накнади у
износу од 390,00динара на рачун Општине Жабари број 840-742251843-94 модел 97 позив на
број 38-117 и такса у износу од 440,00динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57
модел 97 позив на број 38-117
РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ
Славиша Здравковић, дипл.грађ.инж.
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