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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-6338-LOC-1/2016 

Број:353-4/2016-III-02 

Датум: 20.04.2016. 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 Љубише Видуловић из Београда, 

ул. Михајла Бугакова 50б, за издавање Локацијских услова за економски објекат на 

К.П. бр. 9664 К.О. Бољевац у Бољевцу, у ул. Првомајској бр. 16, 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 изградњу  

економског објекта - сеник, спратности П+0 на К.П. бр. 9664 К.О. Бољевац  у 

Бољевцу, у ул. Првомајској бр. 16, подносиоца захтева Љубише Видуловић из 

Београда, из разлога што за економски објекат који се не прикључује на 

инфраструктуру није потребно прибављати локацијске услове. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У име и за рачун Љубише Видуловић из Београда, ул. Михајла Бугакова 50б, 

Миленко Богдановић из Параћина, ул. Кнеза Михајла бр. 106 (ЈМБГ: 2302958723214), 

поднео је захтев путем ЦЕОП (централне евиденције обједињене процедуре) система, 

заведен бројем ROP-BOL-6338-LOC-1/2016 од 14.04.2016. године (интерни број: 353-

4/2016-III-02) за издавање Локацијских услова за изградњу економског објекта - сеник, 

спратности П+0 на К.П. бр. 9664 К.О. Бољевац  у Бољевцу, ближе описаног у диспозитиву 

Решења. 

 

Уз захтев приложена је следећа документација: 

- Идејно решење изградњу економског објекта - сеник, спратности П+0 на К.П. бр. 

9664 К.О. Бољевац, бр. 24/16 од 12.04.2016. године, урађен од стране предузећа 

„Про-арт“ доо из Параћина, где је одговорни пројектант Бобан Миливојевић, 

дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 300 3336 03; 

- Пуномоћје од стране Љубише Видуловић; 

- Доказ о уплати административне таксе и накнаде за Централну евиденцију; 

- Доказ о уплати доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 
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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 

објекте који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру. 

Увидом у сву приложену документацију утврђено је да: 

-  за предметни економски објекат – сеник нису предвиђена прикључења на 

инфраструктуру и у складу са тим за исти није потребно прибављати локацијске 

услове; 

- је именовани приложио доказ о уплати административне таксе за издавање Решења 

о грађевинској дозволи и доказ о уплати доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта, а наведене таксе нису предвиђене за издавање локацијских услова.   

 

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 таксирана са 430,00 динара републичке  

административне таксе.  

 

Закључак доставити:    

 Љубиши Видуловић; 

 За објављивање кроз ЦЕОП систем, 

 Архиви општине Бољевац. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

ШЕФ ОДСЕКА 

Наташа Грбовић 

 


