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Општинскa управa општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије
Одсек за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове,
решавајући по захтеву Ћирић Слађане из Бабушница, ул. Први Мај бр.15, ЈМБГ
2406957738013, поднетог преко пуномоћника Мићић Бранке из Београда, Београд-
Савски Венац, ЈМБГ 0902962385028, за издавање грађевинске дозволе за изградњу
стамбеног објекта са помоћним објектом-гаражом, на катастарској парцели број 2558 КО
Извор, у насељу Извор, а на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14 и 145/14), члана 17. и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број113/2015) доноси:

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Ћирић Слађане из Бабушница, ул. Први Мај бр.15, ЈМБГ
240695773801, за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта са
помоћним објектом-гаражом, категорије Б, класификациони број 111012, спратности П,
на катастарској парцели број 2558 КО Извор, у насељу Извор, општина Бабушница
поднет овом органу 06.10.2016. године, због неиспуњености формалних услова за
даље поступање по истом.

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор Ћирић Слађана из Бабушница, ул. Први Мај бр.15, ЈМБГ
240695773801, преко пуномоћника Мићић Бранке из Београда, Београд-Савски Венац,
ЈМБГ 0902962385028, поднео је овом органу дана 06.10.2016. године, под бројем ROP-
BAB-26230-CPI-1/2016, захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног
објекта са помоћним објектом-гаражом, категорије Б, класификациони број 111012,
спратности П, на катастарској парцели број 2558 КО Извор, у насељу Извор, општина
Бабушница.

Чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,
64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15) прописано је да током
спровођења поступка обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу
испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке
документације, нити испитује веродостојност докумената које прибавља у тој
процедури, већ локацијске услове, грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву
радова потврђује, у складу са актима и другим документима из члана 8б овог Закона.
Надлежни орган у складу чл. 8ђ став 1. члана проверава искључиво испуњеност
следећих формалних услова: надлежност за поступање по захтеву, односно пријави; да
ли је подносилац захтева, односно пријаве лице које, у складу са овим законом, може
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бити подносилац захтева односно пријаве; да ли захтев, односно пријава садржи све
прописане податке; да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација
прописана овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона; да ли је
уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе; да ли су подаци
наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске
дозволе, у складу са издатим локацијским условима.

Чланом 135. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09,
81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15) прописано је да се
грађевинска дозвола издаје инвеститору који је уз захтев за издавање грађевинске
дозволе доставио: пројекат за грађевинску дозволу, који има одговарајуће право на
земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се
ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће
административне таксе. Саставни део захтева je и извод из пројекта за издавање
грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног
пројектанта.

Чланом 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15) одређено је да надлежни орган по
пријему захтева за издавање грађевинске дозволе проверава испуњеност формалних
услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је : надлежан за поступање
по захтеву, да ли је подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте радова
у складу са Законом да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све
прописане податке, да ли је уз захев приложена сва документација прописана законом и
подзаконским актима донетим на основу закона, да ли је уз захтев приложен доказ о
уплати прописане таксе и накнаде.

У овој фази поступака надлежни орган проверава и да ли су подаци наведени у
изводу из пројекта који је саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе у
складу са издатим локацијским условима.

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио да нису испуњени
формални услови за поступање по поднетом захтеву из следећих разлога :

-У оквиру приложене техничке документације постоје следећи недостаци :
-У Изводу из пројекта Изјава вршиоца техничке контроле није елекронски

потписана, како је прописано Упутством о формирању електронских докумената и
њихово достављање у ЦЕОП-у.

-У прилогу главне свеске  0.6.1. Подаци о пројектанрима, податак о Пројектанту
за пројекат конструкције није сагласан са податком о Пројектанту на насловној страни
Пројекта конструкција.

-Пројекат за грађевинску дозволу приложен уз захтев није комплетан, недостаје
Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу.

Чланом 18. истог Правилника прописано да уколико нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву прописани чл. 17. овог Правилника, надлежни
орган захтев одбацује Закључком у року од 5 радних дана од дана подношења захтева уз
навођење свих недостатака.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, применом одредби члана 8ђ
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15), чл. 17. и 18. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015), одлучено је
као у диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног
органа, поднесе нов усаглашен захтев и отклони све недостатке, недоставља се



документација поднета уз захтев који је одбачен нити се поново плаћа административна
такса, а сходно члану 18. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15).

Правна поука: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском
већу општине Бабушница у року од 3 дана од дана достављања закључка са доказом о
уплати накнаде у износу од 220 динара, на рачун 840-742351843-94 са позивом на број
97 80-006, преко Одељења за привреду и финансије-Одсека за привреду, урбанизам,
комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове Општинске управе општине
Бабушница .

Закључак доставити:
- подносиоцу захтева
- архиви и објавити на веб-сајту  општине Бабушница

Референт,
Небојша Николић Шеф одсека,

Владан Савић, дипл.грађ.инж.


