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      Општинскa управa општине Црна Трава, Одељење за урбанизам, грађевинске, 

комунално-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове, решавајући по 

захтеву  инвеститора, Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“, Црна Трава, преко 

пуномоћника Раде Младеновић из Црне Траве, по овлашћењу бр. 5/2018 од 

21.01.2018., за издавање Решења о одобрењу извођења радова на инвестиционом 

одржавању објекта, на основу члана 145, став 5., Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13,132/14 и 145/14), и члана 29, Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број: 113/2015, 

96/2016 и 120/2017 ), и члана 136., Закона о општем управном поступку ( „Службени  

гласник РС“, број: 18/16), доноси,   
 

                                                 Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

     ОДОБРАВА СЕ инвеститору, Општинској библиотеци „Сестре Стојановић“, Црна 

Трава, матични број: 17042181, ПИБ:101064671, извођење радова на инвестиционом 

одржавању објекта, класификациона ознака 126201, категорија објекта „В“ – објекти 

културе,  на катастарској парцели бр.17032, к.о.Црна Трава, општина Црна Трава. 

     Предрачунска вредност предвиђених радова износи  укупно: 961.100.,00 РСД. без 

ПДВ-а. 

     Саставни део овог решења о одобрењу извођења радова је Технички опис и попис 

радова на инвестиционом одржавању објекта, од израђен од стране Бироа за 

пројектовање, инжењеринг и консалтинг  „ДРАГИНГ“, Босилеград.  

     Одговорни пројектант, Драган Димитров, дипл.инж.грађ., лиценца ИКС, бр. 

315С92406. 

     Ово решење се издаје на основу Техничког описа и пописа радова на 

инвестиционом одржавању. 

     Као доказ о имовинском праву Инвеститор је кроз ЦИС приложио Извод из листа 

непокретности, број: 1966, к.о. Црна Трава, СКН број: 952-1/2018-10, од 18.01.2018., 

издатог од стране РГЗ СКН Црна Трава. 

    Обавезује се инвеститор да поднесе пријаву радова најкасније 8 дана пре почетка 

извођења радова, овом Одељењу, која садржи датум почетка и датум завршетка 

радова. 

   Орган надлежан за издавање решења о одобрењу извођења радова не упушта се у 

оцену техничке документације, т.ј. Техничког описа са пописом радова, која чини 

саставни део овог решења, те у случају штете настале као последица реализације исте, 

за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку 

документацију и инвеститор. 
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                                             О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

     

    Инвеститор, Општинска библиотека „Сестре Стојановић“, Црна Трава, преко 

пуномоћника Раде Младеновић из Црне Траве, по овлашћењу бр.5/2018 од 

21.01.2018., поднео је овом одељењу, као надлежном органу, кроз ЦИС, захтев за 

издавање решења о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању објекта 

библиотеке. Категорија објекта „В“ – објекти културе, класификациона ознака 

126201, на катастарској парцели бр. 17032,  к.о.Црна Трава, општина Црна Трава. 

 

      Уз захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова инвеститор је кроз 

ЦИС, приложио: 

     -   Технички опис и попис радова на инвестиционом одржавању објекта, израђен од 

стране Бироа за пројектовање, инжењеринг и консалтинг  „ДРАГИНГ“, Босилеград.  

Одговорни пројектант Драган Димитров, дипл.инж.грађ., лиценца ИКС, бр. 

315С92406. 

    -  Извод из листа непокретности, број: 1966, к.о. Црна Трава, СКН број: 952-1/2018-

10, од 18.01.2018., издат од стране РГЗ СКН Црна Трава, као доказ о имовинском 

праву. 

    -   Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева, 

    -   Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења, 

    -   Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП. 

   

    Надлежни орган је утврђивао испуњеност формалних услова за поступање по 

захтеву у складу са чланом 8ђ., Закона о планирању и изградњи и утврдио да  лице 

може бити подносилац захтева, да захтев садржи све прописане податке, те да су 

испуњени формални услови за поступање по захтеву, јер је уз захтев приложена 

комплетна документација прописана Законом о планирању и изградњи и 

подзаконским актима донетим на основу Закона. 

   На основу напред навреденог , овај орган је утврдио да су испуњени услови из члана 

145. Закона о планирању и изградњи и члана 29. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем, те је донето решење као у диспозитиву. 

    

    ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

    Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре РС Београд - Јабланички управни округ Лесковац у року 

од 8 дана од дана пријема решења. 

    Жалба се предаје преко овог органа непосредно писмено или усмено на записник 

или шаље препоручено путем поште са републичком административном таксом од 

460,00 динара, на текући рачун: 840-742221843-57, са позивом на број: 05-031.   

   

 Решење доставити:  

- инвеститору, подносиоцу захтева  

- грађевинској инспекцији, 

- евиденцији 

 

 

 

Обрадио,                                                                                             Руководилац одељења,   

Саветник за грађевинске послове, послове 

 урбанизма , планирања и уређења простора 

 Зоран Милчић, дипл.инж.грађ.                                             Милча Савић дипл.инж.грађ.  


		2018-01-30T09:00:16+0100
	МИЛЧА САВИЋ 1002955741818




