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Република Србија 

Општина Жабари 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број предмета: ROP-ZAB-6575-CPI-1/2017  

Заводни број: 351-24/2017-02 

21. март 2017.године 

Ж А Б А Р И 

 

 

OПШТИНСКA УПРАВA ЖАБАРИ из ЖАБАРА поступајући по захтеву који је 

поднеo СЛАВИЦА ОБРАДОВИЋ из ЖАБАРА, преко пуномоћника СТАНИСЛАВА 

ПАВЛОВИЋА из СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ у вези издавања грађевинске дозволе за 

изградњу помоћног објекта у Жабарима, на основу члана 8ђ, а у вези са чланом 145. 

Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 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 18. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 96/116) и члана 210 Закона о 

општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Службени 

гласник РС“, бр.30/10), доноси 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу помоћног 

објекта у Жабарима (категорија објекта А, класификациона ознака 11011) на к.п. бр. 

6874 К.О. Жабари, поднет дана 17.03.2017.године број ROP-ZAB-6575-CPI-1/2017, 

заведен под бројем 351-24/2017-02, услед несипуњености формалних услова за даље 

поступање по захтеву. 

 

О    б    р    а    з    л    о    ж    е    њ    е 

СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЋ из СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ поднео је захтев 

електронским путем кроз Централну евиденцију дана 17.03.2017.године број ROP-

ZAB-6575-CPI-1/2017, заведен под бројем 351-24/2017-02, ближе описан у 

диспозитиву, те је уз захтев приложена документација потписана квалификованим 

електронским потписом од стране пуномоћника, осим у dwf формату, и то: 

1) Идејни пројекат за нову изградњу помоћног објекта ул. Милице Радовановић бр. 

17 на к.п.бр. 6874 К.О. Жабари 0. Главна свеска и 1. Пројекат архитектуре број 

01-17 ИДП-1 израђен фебруара 2017.године од стране „МgcoS-COMPANY“ 

д.о.о., Деспота Стефана46 из Велике Плане, одговорно лице и главни пројектант 

Станислав Н. Павловић дипл.грађ.инж. број лиценце 312 1928 10, 

2) Пуномоћје од 22.02.2017.године, 

3) Скенирану клаузулу у коме се наводи да је издато одобрење за грађење 03 број 

31-72 од 06.09.1991.године, 

4) доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију у износу 3.000,00 динара од 

06.03.2017. године на рачун број 840-297708845-52 модел 97 позив на број 90-

53645400, 

5) доказ о уплати републичке административне таксе у износу 1070,00 динара од 

06.03.2017.године на рачун број 840-742221843-57 модел 97 позив на број 38-

117, у складу са тарифним бројем 1. и тарифном броју 165. подтачка 2. Закона о 

републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 

51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 

53/04, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 

45/15, 83/15 и 112/15) и  
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6) доказ о уплати општинске накнаде у износу 1.230,00 динара од 

06.03.2017.године на рачун број 840-742251843-73 модел 97 позив на број 38-

117, у складу са тарифним бројем 1. и 8. тачка 5. 2. Одлуке о локалним 

административним таксама („Службени гласник општине Жабари„ бр. 17/16). 

7) Извод из листа непокретности број 413 К.О. Жабари  издат од стране РГЗ-СКН 

Жабари од 03.03.2017.године, 

8) Топографски снимак израђен фебруара 2017.године од стране Радње за извођење 

геодетских радова ГЕО МОРАВА из Велике Плане  Стефан Деветаковић 

предузетник. 

За испуњењење формалних услова за поступање по овом захтеву имајући у виду 

намеру подносиоца захтева, потребно је поднети захтев за издавање решења о 

одобрењу извођења радова, у складу са чланом 145. Закона о планирању и 

изградњи, са потребном предметном документацијом. 
У складу са чланом 18. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре елекотронским путем „Ако нису испуњени формални услови за даље 

поступање по захтеву, прописани чланом 17. овог  правилника, надлежни орган захтев 

одбацује закључком, у року од пет радних дана 

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 и члану 8. став 6. и 7. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

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 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 390,00 динара на рачун Општине Жабари број 840-

742251843-73 модел 97 позив на број 38-117 и такса у износу од 440,00 динара на рачун 

Републике Србије број 840-742221843-57 модел 97 позив на број 38-117. 

 

                КООРДИНАТОР ГРУПЕ 

 

 

             Славиша Здравковић, дипл.грађ.инж. 
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