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Република Србија 

Општина Жабари 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број предмета:ROP-ZAB-32257-ISAW-1/2016  

Заводни број: 351-87/2016-02 

06. децембар 2016.године 

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, преко 

ГОРАНА ЈАНОШЕВИЋА из СВИЛАЈНЦА у вези издавања решења о одобрењу 

извођења радова за реконструкцију тротоара 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 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), доноси 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова за 

рекострукцију пешачке стазе од улице Милоша Обилића до Дома здравља Жабари 

(категорија објекта Г, класификациона ознака 211201) у Жабарима на к.п. бр. 7076 К.О. 

Жабари, поднет дана 30.11.2016.године број ROP-ZAB-32257-ISAW-1/2016, заведен 

под бројем 351-87/2016-02 подносиоцу захтева ЈП ДИРЕКЦИЈИ 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 

захтев електронским путем кроз Централну евиденцију дана 30.11.2016.године број 

ROP-ZAB-32257-ISAW-1/2016, заведен под бројем 351-87/2016-02, ближе описан у 

диспозитиву, те је уз захтев приложена документација потписана квалификованим 

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

1) правно мишљење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Београд број 011-00-00334/2016 од 13.07.2016.године, 

2) доказ о уплати накнаде Централну евиденцију у износу од 2.000,00 динара од 

07.11.2016. године на рачун 840-29770845-52 модел 97 позив на број 58 

57155000, 

3) текстуални део, идејног решење 0. Главна свеска и 2/2 Пројекат саобраћајнице 

број пројекта 50-9/2016 од 08.09.2016.године израђен од стране Бироа за 

пројектовање и инжењеринг „Младеновић 1995“ д.о.о. из Лапова ул. Његошева 

9/4, одговорни пројектант Зоран Б. Младеновић дипл.грађ.инж. број лиценце 312 

3103 03,  

4) информацију о локацији издату од стране општинске управе општине Жабари 

број 353-21/2016-02 од 09.03.2016.године, 

5) предмер радова пешачке сазе у Жабарима израђен од стране одговорног 

пројектанта Зоран Б. Младеновић дипл.грађ.инж. број лиценце 312 3103 03. 
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Утврђени су недостаци увидом документа поднетог захтева, и то: 

1) идејни пројекат не садржи графичку документацију, све прописане податке, тј. 

идејни пројекат и делови идејног пројекта, ситуациони план, основе, попречне 

пресеке, подужне пресеке, изгледе...., потписане квалификованим електронским 

потписом од стране одговорног, односно главног пројектанта у складу са чланом 

128. и 128а. Закона о планирању и изградњи,  

2) локацијски услови издати од стране општинског органа, обзиром да се објекат 

реконструише на јавном путу, који се користи као државни пут IIA реда, у 

складу са чланом 6. редни број 61. Уредбе о категоризацији државних путева 

("Службени гласник РС", бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015), ознаке пута 160, на 

деоници Пожаревац - Жабари - Свилајнац - Деспотовац - Двориште - Ресавица - 

Сење – Ћуприја, за које управљач јавног пута Јавно предузеће Путеви Србије из 

Београда издаје саобраћајно-техничке услове, ради давања сагласности за 

измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, у складу са 

чланом 14. став 1. тачка 4. и члана 40. Закона о јавним путевима ("Службени 

гласник РС", бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013). 

За испуњењење формалних услова за поступање по овом захтеву за издавање 

решења о одбрењу извођења радова имајући у виду претходно наведене одредбе Закона 

и Правилника потребно је доставити: 

1) идејни пројекат и делове идејног пројекта (садржај графичке документације) 

ситуациони план, основе, попречне пресеке, подужне пресеке, изгледе... да су 

прописно оверени и потписани квалификованим електронским потписом 

одговорног, односно главног пројектанта, односно у складу са чланом 3. став 4, 

а у вези са чланом 29. став 1. тачка 3. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем, такође по могућности да сви делови 

идејног пројекта чине целину у pdf. формату,  

2) локацијскe условe издате од стране општинског органа, које прибавља 

инвеститор, у складу са чланом 29. став 1. тачка 4. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

У бази података Службе катастра непокретности Жабари, к.п.бр. 7076 КО Жабари, 

носиоци права на земљишту су Република Србија и Општина Жабари, које имају 

заједнички обим права, начин коришћења државни пут IIА реда. 

Доношењем Одлуке о општинским некатегорисаним путевима и улицама у 

насељеним местима општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

2/2013), наведено је да се општинским улица проглашавају улице у насељима у 

општине Жабари, и то између осталих Кнеза Милоша, ранг саобраћајнице III-130, 

дужине 3061м. На ову Одлуку није претходно достављена/прибављена сагласност 

министарства надлежног за послове саобраћаја за правац, који пролази кроз насеље, у 

складу са члном 6. став 3. Закона о јавним путевима. 

Реконструкцију тротоара пројектовати у складу са важећим Планом генералне 

регулације за насеље Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 11/2006), 

којим су одређене ширина коловоа, тротора и сл., које одговарају потребама насеља, 

чиме се не може нарушити континутет трасе пута и саобраћаја на њему у складу са 

чланом 78. Закона о јавним путевима. 

Информација о локација за наведену деоницу к.п.бр. 7076 К.О. Жабари издата је од 

стране Општинске управе општине Жабари дана 09.03.2016.године заведена под бројем 

353-21/2016-02. 

На основу добијеног мишљења дана 06.12.2016.године од стране ЈП Путеви Србије 

Београд, у вези захтева нашег органа за издавање техничких услова и сагласности  за 

пројектовање у поступку издавања Локацијских услова/Решења о одобрењу за 

изградњу тротоара  поред и испод недефенисаног државног пута II реда, а у складу са 
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упутством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 110-00-

154/2015-07 од 11.05.2015.г., овим путем су нас обавестили следеће: 

 I.    Подношење захтева: у поступку спровођења обједињене процедуре захтев за 

издавање локацијских услова/Решења о одобрењу за изградњу за пројектовање 

подноси се надлежном органу који по службеној дужности прибавља услове имаоца 

јавних овлашћења (члан 8б. Закона о планирању и изградњи и члан 11. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре); 

II.    Садржај захтева и потребна документација уз захтев - захтев за издавање 

услова за пројектовање поднет од стране надлежног органа треба да садржи:  

- информацију о локацији, односно извод из важеће планске документације за 

подручје које се обрађује пројектом (текст и графика); 

- копија плана свих катастарских парцела дефинисаних у пројекту; 

- податке о непокретности који се прибављају у складу са Правилником о поступку 

спровођења обједињене процедуре; 

- контакте подносиоца захтева, наведене у захтеву за издавање услова; 

- идејно решење. 

III.   Обавезна садржина Идејног решења:  

- Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом 

законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним 

путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Сл.гл.РС“, број 105/13 и 

119/13), и предлогом трасе инсталација; 

- Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама 

парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске 

подлоге, која не мора да буде оверена од стране органа надлежног за послове 

државног премера и катастра) са дефинисаним положајем планираног тротоара и 

растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне 

техничке детаље; 

- Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото 

подлози, са приказаним државним путевима.  

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. 
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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-

742251843-94 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 

 

              РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ 

 

 

             Славиша Здравковић, дипл.грађ.инж.  
                   


