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Република Србија 

Општина Бољевац 

Општинска Управа општине Бољевац 

Одељење за урбанизам, обједињену процедуру 

и извршења, имовинско правне послове 

и послове јавних набавки 

Заводни број: ROP-BOL-16999-ISAW-1/2016 

Интерни број: 351-700/2016-III-02 

Датум: 19.07.2016. година 

Б О Љ Е В А Ц 

 

 

          Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, обједињену 

процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки, решавајући 

по захтеву поднетом путем ЦЕОП система, Љубисављевић Вукоте из Лукова, за 

издавање Решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији и доградњи 

помоћног објекта на К.П. бр. 1551 К.О. Луково у Лукову, а на основу чл. 8ђ. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 

УС,132/2014 и 145/2014) и чл. 29. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015) доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
          ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтев бр. ROP-BOL-16999-ISAW-1/2016 (интерни број: 351-

700/2016-III-02) од 18.07.2016. године, за издавање Решења којим се одобрава 

извођење радова на реконструкцији и доградњи помоћног објекта на К.П. бр. 1551 

К.О. Луково у Лукову, подносиоца захтева Љубисављевић Вукоте из Лукова, као 

НЕПОТПУН, из разлога што је за извођење предметних радова потребно 

прибављање локацијских услова које инвеститор није прибавио и приложио.  

Ако подносилац из става 1. овог закључка у року од 10 (десет) дана од пријема 

овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет 

страници општине Бољевац, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све 

недостатке из става 1. овог закључка, не доставља документацију поднету уз захтев 

који је одбачен, нити поново плаћа таксу за подношење захтева и доношење решења 

и накнаду за Централну евиденцију. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ГПБ „Дигитал Кукић“ кога заступа Ненад Кукић из Бољевца, ул. Солунских бораца 

бр. 9/14 (ЈМБГ: 0607965753313), по овлашћењу Љубисављевић Вукоте из Лукова (ЈМБГ: 

1103938753315), поднео је овој Управи Захтев бр. ROP-BOL-16999-ISAW-1/2016 

(интерни: 351-700/2016-III-02) од 18.07.2016. године за издавање Решења којим се 

одобрава извођење радова на реконструкцији и доградњи помоћног објекта на К.П. бр. 

1551 К.О. Луково у Лукову. 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

- Овлашћење Љубисављевић Вукоте из Лукова, бр. 1825 од 01.06.2016. године, 

оверено код Општинске управе општине Бољевац; 

- Идејни пројекат реконструкције и доградње помоћног објекта бр. 027/16 од 

јуна 2016. године, урађен од стране бироа за пројектовање и инжењеринг 
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„ТИМ пројект“ Зајечар; 

- Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију; 

- Доказ о уплати републичке административне таксе. 

 

За извођење радова на реконструкцији и доградњи помоћног објекта у складу са 

чланом 53а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/2009-

испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) потребно је претходно прибавити локацијске 

услове. 

Како именовани није прибавио и приложио локацијске услове за предметни 

објекат, нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву у складу са 

чланом 29. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015).   

Ако поднослац захтева, Љубисављевић Вукота, у року од 10 (десет) дана од 

пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет 

страници општине Бољевац, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке из 

овог закључка, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 

плаћа административну таксу и накнаду за Централну евиденцију за подношење захтева и 

за доношење решења.  

Уз нов, усаглашен захтев потребно је приложити локацијске услове за 

извођење наведених радова на предметном објекту и идејни пројекат усклађен са 

наведеним локацијским условима а у складу са чланом 28. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 

113/2015). 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде и накнаде за 

Централну евиденцију. 

На основу напред наведеног и у складу са Законом о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука Ус, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014), 

закључено је као у диспозитиву Закључка. 

 

          ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка може се уложити приговор Општинском 

већу општине Бољевац преко надлежног органа, у року од 3 (три) дана од дана пријема 

истог.             

          Приговор се подноси преко ове Управе таксирана са 440,00 динара републичке  

административне таксе.  

 Закључак доставити:    

 Подносиоцу захтева,  

 ЦЕОП систему за објављивање,  

 Архиви општине Бољевац.                                               

За РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

  Нели Ђорђевић 

 


