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Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и  урбанистичке
послове – Одсек за имовинско – правне, стамбено – грађевинске, урбанистичке послове
и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске  управе  Општине  Смедеревска
Паланка поступајући по захтеву Томић Саше из  Раче, ул. Цариградска бр.1, поднетог
преко пуномоћника Марковић Јована из Раче за издавање решења о измени решења о
грађевинској  дозволи бр. ROP-SPA-24183-CPA-1/2016 од  29.09.2016.год.  на  основу
члана 142. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-
испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  члана
25.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем
(«Службени гласник РС», бр. 113/15 и 96/2016), члана 210. Закона о општем управном
поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97, 31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/10),
доноси:

З А К Љ У Ч А К 

ОДБАЦУЈЕ  СЕ  захтев  инвеститора Томић  Саше  из  Раче, ул.  Цариградска  бр.1,
поднетог преко пуномоћника Марковић Јована из Раче за издавање решења  о измени
решења о грађевинској дозволи бр. ROP-SPA-24183-CPA-1/2016 од 29.09.2016.год. због
неиспуњавања формалних услова за даље поступање по захтеву.

О б р а з л о ж е њ е 

Томић Саша из  Раче, ул. Цариградска бр.1, преко пуномоћника Марковић Јована из
Раче, дана  29.05.2017.  године  поднео  је  преко  Централног  информационог  система
Агенције за привредне регистре захтев број  ROP-SPA-24183-CPA-4/2017 за издавање
решења о  измени решења о грађевинској дозволи бр. ROP-SPA-24183-CPA-1/2016 од
29.09.2016.год..

Уз захтев је  приложен извод из пројекта  са главном свеском,  измењени  пројекат  за
грађевинску дозволу који  је израдио «БИЧАР ИНЖЕЊЕРИНГ» из Раче,  ул.  Светог
Саве.24, а главни пројектант је Јован Марковић, дипл.инж.грађ.  лиценца број 310 М748
13, извештај о извршеној техничкој контроли коју је израдила агенција «ПРОГРАФ» из
Београда, ул.  Војводе Степе бр.39, пуномоћје инвеститора дато  Марковић Јовану, из
Раче,  доказ о уплати републичке административне таксе и доказ о уплати  накнаде за
ЦЕОП.

Чланом 142. Закона  о планирању и изградњи, предвиђена је могућност да ако у току
изградње, односно извођења радова, настану измене у односу на издату грађевинску



дозволу,  главни  пројекат,  односно  пројекат  за  грађевинску  дозволу,  инвеститор  је
дужан да обустави градњу и поднесе захтев за измену грађевинске дозволе. Уз захтев
из става 1. прилаже се нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат пројекта
за грађевинску дозволу који се мења.

Провером испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву у складу са
чланом 8.ђ Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-одлука  УС,  50/13-одлука  УС,  98/13-одлука  УС  24/11,121/12,  42/13-одлука
УС,132/14 и 145/14), и чланом 59. Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начин  вршења  контроле  техничке  документације  према  класи  и  намени  објеката
(«Сл.гласник  РС»  бр.  23/2015,  77/2015,  58/2016  и  96/2016),  утврђено  је  да  нису
испуњени следећи услови, и то:

-  У Изводу измењеног пројекта  за грађевинску дозволу у текстуалној  и нумеричкој
документацији  нису  приказана  одступања  у  односу  на  издату  грађевинску  дозволу.
Техничка  контрола  није  урађена  у  складу  са  чланом  79.  Правилника  о  садржини,
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката («Сл.гласник РС» бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016).

На основу горе утврђеног чињеничког стања овај орган је утврдио да нису испуњени
формални услови  за поступање по захтеву инвеститора,  па  сходно члану 8.ђ  и 142.
Закона  о  планирању и  изградњи (“Сл.гласник  РС”  бр.  72/09,  81/09-исправка,  64/10-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС 24/11,121/12, 42/13-одлука УС,132/14 и
145/14), одлучено је као у диспозитиву овог закључка.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у
року од десет дана од дана пријема закључка из става 3. овог члана, а најкасније у року
од  30  дана  од  дана  објављивања  закључка  на  интернет  страни  надлежног  органа,
поднесе  усаглашен  захтев  и  отклони  све  утврђене  недостатке,  не  доставља
документацију поднету уз  захтев  који је  одбачен од стране  надлежног органа,  нити
поново плаћа административну таксу, а све у складу са чланом 8ђ. Став 4.. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).  

Против овог закључка може се изјавити приговор у року од 3 дана од дана пријема
Општинском већу Општине Смедеревска Паланка. Приговор се предаје електронским
путем преко надлежног органа таксиран са 500,00 динара административне таксе на
жиро рачун број 840-742251843-73 модел 97 позив на број 13-093. 

 
                                                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                                          Мирослава Возић, дипл. правник


