
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општинска управа општине Неготин 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 

Број: 351-139/2015-IV/02 

Датум: 29.09.2015.године 

Неготин 

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам и грађевинарсво 

решавајући по захтеву Лазић Синишe из Неготина за реконструкцију и доградњу стамбено-

пословног објекта (број 1) на к.п. бр. 4 КО Неготин у Неготину, ул. Аге Рогожинаревића бр. 34, 

на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број: 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) и члана 8 Правилника о обједињеној процедури („Сл. гласник РС“, бр. 

22/2015), доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

Одбацује се захтев Лазић Синишe из Неготина за реконструкцију и доградњу 

стамбено-пословног објекта (број 1) на к.п. бр. 4 КО Неготин у Неготину, ул. Аге 

Рогожинаревића бр. 34., број. 351-139-/2015-IV/02 од 20.07.2015.године, као непотпун. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Лазић Синишa из Неготина поднеo је захтев овом органу за реконструкцију и 

доградњу стамбено-пословног објекта (број 1) на к.п. бр. 4 КО Неготин у Неготину, ул. Аге 

Рогожинаревића бр. 34. Уз захтев је поднео Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу 

и доказ о уплати административне таксе. 

Орган је по службеној дужности прибавио Препис листа непокретности. 
 

Увидом у Извод из пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат за грађевинску дозволу 

број: 6-07/15 од јула 2015. године,  које је израдио “КОНИН” ДОО из Књажевца, ул. Бранка 

Радичевића 4, утврђено је да исти нису урађени у складу са издатом Локацијском дозволом и 

чланом 50., чланом 51., чланом 52., чланом 53., чланом 54., чланом 55., чланом 56., чланом 57. 

и чланом 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“, бр.23/2015 и 77/2015) 

којима  је прописана  садржина пројекта за грађевинску дозволу. 
 

Обзиром да нису испуњени формални услови, а сходно члану 8ђ .став 3. Закона о 

планирању и изградњи, овај орган је одлучио као у диспозитиву закључка. 
 

Ако подносилац захтева 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 страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев 

који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу. 
 

Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу 

општине Неготин у року од 3 дана од дана достављања. 
 

Закључак  доставити: Подносиоцу захтева и архиви овог Одељења.     

 

              Обрадио,                                                                                       Шеф Одељења,.                                    

Перица Станковић, грађ.инж.                                             Мирјана Дојчиновић, дипл.прававник 


