
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БЛАЦЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ROP-BLA-11293-CPI-1/2017 

Број III-02-351-207/17 

Датум 05.05.2017. године 

Б л а ц е  

Општинска управа Општине Блаце, решавајући по захтеву Светозара Милановића, из села 

Кашевар, Општина Блаце, за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта, на 

основу чл. 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 

64/10-УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/14), а у вези са чл. 18. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем("Службени 

гласник РС" бр. 113/2015 и 96/2016) и чл. 210. Закона о општем управном поступку („Службени 

лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и (''Службени гласник РС'' бр.30/10), донела је дана 05.05.2017. 

године: 

З А К Љ У Ч А К 

ОДБАЦУЈЕ СЕ се као непотпун захтев Светозара Милановића, из села Кашевар, 

Општина Блаце, за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта, на кп бр. 640 КО 

Горњи Кашевар (категорије А, класификациони број 111011), укупне БРГП објекта је 85,40м
2
, због 

тога што за предметну изградњу је потребно прибављање локацијских услова. 

О б р а з л о ж е њ е 

Инвеститор Милановић Светозар из села Кашевар, поднео је Општинској управи Општине 

Блаце- Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове, 

дана 26.04.2017. год., захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу изградњу стамбеног 

објекта, на кп бр. 640 КО Горњи Кашевар (категорије А, класификациони број 111011), укупне 

БРГП објекта је 85,40м
2
. 

Увидом у документацију достављену уз захтев, утврђено је да за предметну изградњу 

потребно је прибавити Локацијске услове, подношењем захтева кроз Центарални информациони 

систем (ЦИС). 

Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 

у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страни општине Блаце 

(http://www.blace.org.rs/usluge/objedinjena-procedura.html), поднесе усаглашен захтев и отклони све 

напред наведене утврђене недостатке, недоставља документацију поднету уз захтев који је 

одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.  

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева. 

 Централном информационом систему(ЦИС) се може приступити преко сајтова Агенције за 

привредне регистре (www.apr.gov.rs), Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

(www.mgsi.gov.rs), сајта Општине Блаце (www.blace.org.rs) као и сајта www.gradjevinskedozvole.rs.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка, подносилац захтева, 

може изјавити приговор Општинском већу Општине Блаце, преко овог Одељења, у року од 3 дана 

од дана пријема истог. 

Обрадио:  НАЧЕЛНИК 

Сарадник    ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

за грађевинарство         Зоран Милутиновић 

Дејан Кнежевић, грађ.инж. 

Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, комунално стамбене 

и имовинско правне послове  


