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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-34038-ISAW-1/2016 

Интерни број: 351-1614/2016-III-02 

Датум: 23.12.2016. 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 Чукић Славише из Лукова поднетом путем ЦЕОП система, за издавање 

Решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта-

потпорног зида на К.П. бр. 5349 К.О. Луково, 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, став 5. (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016) доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
          ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-BOL-34038-ISAW-1/2016 (интерни број: 351-

1614/2016-III-02) од 20.12.2016. године, за издавање Решења којим се одобрава 

извођење радова на изградњи помоћног објекта-потпорног зида на К.П. бр. 5349 

К.О. Луково, подносиоца захтева Чукић Славише из Лукова, као НЕПОТПУН, из 

разлога што није приложена сва документација прописана Законом и подзаконским 

актима донетим на основу Закона.  

У складу са чланом 41. Правилника о општим правилима за препарцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) прописано растојање 

регулационе линије од грађевинске линије у сеоској зони је 5,00m. 

Просторним планом Општине Бољевац („Сл. лист Опшштине Бољевац“, бр. 

15/3/11),  одељак 2.4. Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе 

грађевинске парцеле, на неизграђеном делу, минимално прописано одстојање 

грађевинске линије од регулационе је 5,0m, односно за изградњу новог објекта на 

неизграђеној парцели одређује се грађевинска линија као преовлађујућа постојећа 

грађевинска линија суседних објеката, али не мање од 3,0m. 

Како је приложеним Идејним пројектом предвиђено да се потпорни зид 

гради на К.П. бр. 5349 К.О. Луково, а на међи са К.П. бр. 7002 К.О. Луково на којој 

је уписан некатегорисан пут, јавна својина Општине Бољевац, потребно је: 

1. Прибавити и приложити сагласност Општине Бољевац да се предметни 

објекат може изградити на удаљености мањој од прописане Просторним 

планом Опоштине Бољевац, односно мање од 3,00m или 

2. Идејним пројектом предвидети удаљеност грађевинске од регулационе 

линије на минимум 3,00m. 

Поред напред наведеног потребно је приложити и Пуномоћје за подношење 

захтева дато од стране Чукић Славише из Лукова.  



2 

 

 

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 4. и 5. овог закључка, не доставља документацију поднету уз 

захтев који је одбачен. 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који 

је одбачен. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Кукић Ненад из Бољевца, ул. Солунских бораца бр. 9/14, (ЈМБГ: 0607965753313), 

поднео је овој Управи захтев бр. ROP-BOL-34038-ISAW-1/2016 (интерни: 351-1614/2016-

III-02) од 20.12.2016. године за издавање Решења којим се одобрава извођење радова на 

изградњи помоћног објекта-потпорног зида на К.П. бр. 5349 К.О. Луково. 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

1. Идејни пројекат изградње потпорног зида на К.П. бр. 5349 К.О. Луково бр. 

037/16 од септембра 2016. године, урађен од стране бироа за пројектовање и 

инжењеринг „ТИМ пројект“ Зајечар са главним прјектантом Вељковић 

Ксенијеом, дип.инж.грађ. са лиценцом бр. 311 М306 13; 

2. Катастарско-топографски план за К.П. бр. 5349 и део 7002 К.О. Луково од 

02.09.2016. године, урађен од стране ГПБ „Дигитал Кукић“ Бољевац, а оверен 

од стране Војнић Илије, дипл.инж.геодез. са лиценцом бр. 01 0390 15; 

3. Решење о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта бр. 320-

65/2016-III-02 од 09.12.2016. године, издато од стране Одељења за лер, 

привреду, пољопривреду, одбрану и ванредне ситуације, ОУ Општине 

Бољевац; 

4. Доказ о уплати таксе за ЦЕОП; 

5. Доказ о уплати републичке административне таксе. 

У складу са чланом 41. Правилника о општим правилима за препарцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) прописано растојање регулационе 

линије од грађевинске линије у сеоској зони је 5,00m. 

Просторним планом Општине Бољевац („Сл. лист Опшштине Бољевац“, бр. 15/3/11),  

одељак 2.4. Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 

парцеле, на неизграђеном делу, минимално прописано одстојање грађевинске линије од 

регулационе је 5,0m, односно за изградњу новог објекта на неизграђеној парцели 

одређује се грађевинска линија као преовлађујућа постојећа грађевинска линија суседних 

објеката, али не мање од 3,0m. 

Увидом у сву приложену документацију и у службену евиденцију Службе за 

катастар непорентости Бољевац, утврђено је: да није приложено Пуномоћје дато од 

стране Чукић Славише из Лукова за подношење захтева и да је предметни објекат 

лоциран на међу са суседном катастарском парцелом, бр. 7002 К.О. Луково где је уписан 

некатегоран пут, јавна својина Општине Бољевац, а није приложена сагласност Општине 

Бољевац да се предметни објекат може изградити на удаљености мањој од прописане 

Просторним планом Опоштине Бољевац, однсносно мање од 3,00m. 

У складу са Просторним планом Општине Бољевац („Сл. лист Опшштине 

Бољевац“, бр. 15/3/11) и чл. 29. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, став 5. (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016)  

потребно је: 
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 приложити Пуномоћје за подношење захтева дато од стране Чукић Славише 

из Лукова; 

 прибавити и приложити сагласност Општине Бољевац да се предметни 

објекат може изградити на удаљености мањој од прописане Просторним 

планом Опоштине Бољевац, односно мање од 3,00m или Идејним пројектом 

предвидети удаљеност грађевинске од регулационе линије на минимум 

3,00m. 

Ако поднослац захтева, Чукић Славиша, 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.  

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен. 

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) и чл. 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016), 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.                                               

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

  Нели Ђорђевић 

 


