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                        Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије 

Одсек за привреду, урбанизам,  комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове, 

решавајући по захтеву Домa културе Бабушница, Саше Ивковића 1. МБ 07106432, ПИБ 

100324811, за измену решења о одобрењу за извођење радова на санацији и 

реконструкцији објекта котларнице на кп.бр. 103 КО Бабушница, у Бабушници, издатог 

код овог Органа, број ROP-BAB-7493-ISAW-1/2018, заводни број 351-1200/2018-02 од 

29.03.2018.гдине, а на основу  чл. 134. став 2. и 145. Закона о планирању и изградњи  

("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС,98/13, 132/14 и 145/2014), и 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 18/2016)  и овлашћења дата решењем начелника Општинске управе 

општине Бабушница број 031-9-1/2018-4 од 19.01.2018. године, Савић Владан, шеф  

Одсека за привреду, урбанизам,  комунално стамбене, имовинске и инспекцијске 

послове, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

                           

                    МЕЊА СЕ правноснажно решење о одобравању извођења радова издатог код 

овог Органа, број ROP-BAB-7493-ISAW-1/2018, заводни број 351-1200/2018-02 од 

29.03.2018.гдине, Дому културе Бабушница, Саше Ивковића 1. МБ 07106432, ПИБ 

100324811, за извођење радова на санацији и реконструкцији постојеће котларнице на 

чврсто гориво, категорије Б, класификациони број 125101, спратности П, бруто развијене 

грађевинске површине 51,82м2, изграђене на кп. бр. 103 КО Бабушница, површине 

4769m2, у улици Саше Ивковића  у Бабушници, у делу који се односи на коришћење 

врсте горива и предрачунску вредност радова, тако да се : 

 

                   став 2. диспозитива мења и сада гласи : 

 

                   „Предрачунска вредност  радова износи 11.537.429,00 динара без ПДВ-а“. 

 

                    став 3. диспозитива мења се и сада глси : 

 

                    „Идејни пројекат санације и реконструкције постојеће котларнице који је 

израдо ,,ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Ниш, Шпанских Бораца 14, одговорно лице 

пројектанта, Марко Петровић, дипл.маш.инж., главни пројектант Марко Петровић, 

дипл.маш.инж., лиценца број 330 Ј434 10, који садржи : 0 - главну свеску, 1-пројекат 

архитектуре, 2-пројекат конструкције, 3-пројекат хидротехничких инсталација, 

одговорни пројектант Славиша Бенић, дипл.грађ.инж. лиценца број 311 5494 03, 4-

пројекат електроенергетских инсталација, одговорни пројектант Миле Темелковски, 

дипл.инж.ел., лиценца број 350 1284 03 и 6-пројекат машинских инсталација, одговорни 



пројектант Марко Петровић, дипл.маш.инж., лиценца број 330 Ј434 10, под бројем 

02/II/18, у Нишу, јуна 2018. године, саставни је део овог решења“. 

 

                    У свему осталом Решење о одобравању извођења радова издатог код овог 

Органа, број ROP-BAB-7493-ISAW-1/2018, заводни број 351-1200/2018-02 од 

29.03.2018.гдине, издато од стране Општинске управе општине Бабушница, Одељења за 

привреду и финансије Одсека за привреду, урбанизам,  комунално стамбене, имовинске 

и инспекцијске послове остаје не промењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Дом културе Бабушница, Саше Ивковића 1. МБ 07106432, ПИБ 100324811, 

преко пуномоћника ЈКП „Комуналац“ Бабушница, 7 јули бр. 20, МБ 07328389, обратио 

се захтевом Општинској управи општине Бабушница, Одељењу за привреду и 

финансије, Одсеку за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и 

инспекцијске послове за измену решења о одобрењу за извођење радова на санацији и 

реконструкцији објекта котларнице на кп.бр. 103 КО Бабушница, у Бабушници, издатог 

код овог Органа, број ROP-BAB-7493-ISAW-1/2018, заводни број 351-1200/2018-02 од 

29.03.2018.гдине, због измена Идејног пројекта која се односи на врсту горива за огрев.  

  

                Уз захтев за измену Решења приложено је: 

 

                 -Идејни пројекат санације и реконструкције постојеће котларнице који је 

израдо ,,ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Ниш, Шпанских Бораца 14, одговорно лице 

пројектанта, Марко Петровић, дипл.маш.инж., главни пројектант Марко Петровић, 

дипл.маш.инж., лиценца број 330 Ј434 10, који садржи : 0 - главну свеску, 1-пројекат 

архитектуре, 2-пројекат конструкције, 3-пројекат хидротехничких инсталација, 

одговорни пројектант Славиша Бенић, дипл.грађ.инж. лиценца број 311 5494 03, 4-

пројекат електроенергетских инсталација, одговорни пројектант Миле Темелковски, 

дипл.инж.ел., лиценца број 350 1284 03 и 6-пројекат машинских инсталација, одговорни 

пројектант Марко Петровић, дипл.маш.инж., лиценца број 330 Ј434 10, под бројем 

02/II/18, у Нишу, јуна 2018. године. 

 

                 -Елаборат заштите од пожара израђен од стране  СЛОБОДАН САМАРЏИЋ ПР 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И СУДСКО ВЕШТАЧЕЊЕ ЗА ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

„СОЛВЕРО“ Ниш, 7 јули бр. 35/22, одговорно лице пројектанта Слободан Самарџић, 

дипл.инг.грађ. овлашћено лице Слободан Самарџић, дипл.инг.грађ. лиценца број  317 

6378 03,  лиценца МУП број 07-152-216/12, под бројем 26-2018ez, у Нишу од 26.06.2018. 

године. 

                 -Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 

145.Закона. 

                  Ослобођен плаћања таксе по члану 18.Закона о републичким 

административним таксама ( ,,Службени гласник РС ,, бр. 61/2005 ).   

              

                  Решавајући по захтеву, надлежни орган је утврдио да је приложена 

документација прописана чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017), утврђено је да су испуњени услови за тражену измену Решења о одобравању 

извођења радова, прописаних чланом 145.  Закона о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", број 72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС,98/13, 132/14 и 145/2014), те је у складу са истим, а сходно члану 104. Закона о 

општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016), одлучио као у 

диспозитиву.   

           



                   ПОУКА О ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: Против овог Решења допуштена је жалба 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Јабланички управни округ 

у року од 15 дана од дана пријема. Жалба се предаје преко овог органа, а за Јабланички 

управни округ, са доказом о уплати 460,00 динара Републичке административне таксе на 

жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број одобрења 97 80-006 и 210,00 

динара у корист Општинске управе општине Бабушница на жиро рачун број 840-

742351843-94 са позивом на број одобрења 97 80-006. 

 

     ДОСТАВИТИ:- Дому културе Бабушница,                                  

                               -Грађевинској инспекцији ,   

                            -Архиви и објавити на веб-сајту  општине Бабушница     

                   

      Референт,                                                                            Шеф одсека  

Небојша Николић                                                            Владан Савић, дипл.грађ.инж. 


