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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам, обједињену процедуру 
и извршења, имовинско правне послове 
и послове јавних набавки 
Одсек за примену обједињене процедуре 
Заводни број: ROP-BOL-9724-LOC-1/2016 
Број:353-8/2016-III-02 
Датум: 18.05.2016. 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, 
Одсек за примену обједињене процедуре, решавајући по захтеву Радице 
Филипов-Сотиров из Бољевца, ул. Драгише Петровић 29, за издавање 
Локацијских услова за реконструкцију и пренамену помоћног објекта у 
стамбени на К.П. бр. 6112/1 К.О. Криви Вир у Кривом Виру, на основу члана 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 члана 8. став 1. 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 за издавање Локацијских услова за 
реконструкцију објекта у постојећим габаритима и пренамену помоћног 
објекта у стамбени на К.П. бр. 6112/1 К.О. Криви Вир у Кривом Виру, 
подносиоца захтева Радице Филипов-Сотиров из Бољевца, из разлога што уз 
захтев није приложено идејно решење. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У име и за рачун Радице Филипов-Сотиров из Бољевца, ул. Драгише 
Петровић 29, Геодетско Пројектни Биро "Дигитал Кукић" из Бољевца, ул. Кнеза 
Милоша бр. 7 (ПИБ: 102790035), поднело је захтев путем система централне 
евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП), заведен бројем ROP-BOL-9724-LOC-
1/2016 од 17.05.2016. године (интерни број: 353-8/2016-III-02 од 18.05.2016. године) 
за издавање Локацијских услова за реконструкцију објекта и пренамену помоћног 
објекта у стамбени на К.П. бр. 6112/1 К.О. Криви Вир у Кривом Виру, ближе 
описаног у диспозитиву Закључка. 

 
Уз захтев приложена је следећа документација: 

 Овлашћење, бр. 903 од 21.03.2016. године, којим Радице Филипов-Сотиров 
из Бољевца овлашћује ГПБ "Дигитал Кукић" да у њено име подноси све 
захтеве у оквиру електронске обједињене процедуре; 

 Доказ о уплати административне таксе и накнаде за Централну евиденцију. 
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У складу са чл. 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), локацијски услови се 
издају за изградњу, односно доградњу објеката и објекте који се прикључују на 
комуналну и другу инфраструктуру. 

 
Увидом у сву приложену документацију утврђено је да уз захтев није 

приложено идејно решење а које је прописано чл. 7. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 
113/2015) 

 
На основу напред наведеног а у складу са чланом 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 чланом 8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015), 
одлучено 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.  
 
 
Закључак доставити:    
- Радици Филипов-Сотиров из Бољевца; 
- За објављивање кроз ЦЕОП систем, 
- Архиви општине Бољевац. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
УРБАНИСТА 

 
Жаклина Добрић, дипл.инж.арх. 

 


