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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 
ROP-BOL-32412-LOC-1/2016 
Број: 353-23/2016-III-02 
Датум: 13.01.2017.год. 
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 привредног 
друштва Eksplozivi Rudex d.o.o., ул. Маршала Бирјузова 49, Београд, за 
издавање Локацијских услова за изградњу магацина експлозива на К.П. бр. 467 
К.О. Бољевац, 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 
магацина експлозива на К.П. бр. 467 К.О. Бољевац, подносиоца захтева 
привредног друштва Eksplozivi Rudex d.o.o., ул. Маршала Бирјузова 49, 
Београд, из разлога што Идејно решење не садржи податке потребне за 
издавање локацијских услова односно да није израђено у складу са чл. 16. 
Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'', бр. 35/2015 и 114/2015). 
 

Налаже се подносиоцу захтева да: 
1. Садржај приложеног идејног решења ускладити са Правилником о 

садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", 
бр. 23/15, 77/2015 и 58/16) јер приложено идејно решење се састоји из 
делова пројеката који садрже и конкретна техничка решења која су 
предмет пројеката за извођење и 

2. Ускладити приказану приступну саобраћајницу, која је приказана на 
ситуационо-прегледној карти терена са распоредом објеката, са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 8/95). 

 
Подносилац захтева НЕ МОЖЕ поново користити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз 
захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно 
накнаде. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Eksplozivi Rudex d.o.o., ул. Маршала Бирјузова 49, 
Београд (МБ: 17483722, ПИБ: 102869990), поднело је захтев путем система 
централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП), заведен бројем ROP-BOL-
32407-LOC-1/2016 од 01.12.2016. године (интерни број: 353-22/2016-III-02 од 
02.12.2016. године) за издавање Локацијских услова за изградњу магацина 
експлозива на К.П. бр. 467 К.О. Бољевац, ближе описаног у диспозитиву Закључка. 

Уз захтев приложена је следећа документација: 
- Идејно решење; 
- Катастарско-топографски план за К.П. бр. 467, 469 и бр. 473 К.О. Бољевац и 

К.П. бр. 10491 и бр. 10460 К.О. Валакоње; 
- Доказ о уплати административне таксе и  
- Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију. 
 

Путем ЦЕОП-а потражени су технички услови од Одељења за ванредне 
ситуације у Зајечару при Сектору за ванредне сутуације Министарства унутрашњих 
послова РС које је дана 21.12.2016. година издало Обавештење да је за издавање 
техничких услова у погледу мера заштите од пожара за ову врсту објеката 
надлежна Управа за превентивну заштиту при Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије.  

Управа за превентивну заштиту дана 12.01.2017. године издала је 
Обавештење о недостацима у садржини идејног решења у коме је утврђено: 

1. Садржај приложеног идејног решења није у складу са Правилником о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 
23/15, 77/2015 и 58/16) јер приложено идејно решење се састоји из делова 
пројеката који садрже и конкретна техничка решења која су предмет 
пројеката за извођење (нпр. отпорност према пожару елемената конструкције 
објекта, материјализација подова са одређивањем реакције на пожар и 
позивима на стандарде по којима се исти испитују и др.), на које се Управа не 
изјашњава у поступку издавања услова, па је потребно идејно решење 
доставити у прописаној форми и 

2. Ускладити приказану приступну саобраћајницу, која је приказана на 
ситуационо-прегледној карти терена са распоредом објеката, са одредбама 
Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од 
пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 8/95). 
Управа за превентивну заштиту посебно истиче да не може да изда услове 

док се не отклоне недостаци у Обавештењу а сходно одредбама чл. 16. Уредбе о 
локацијским условима (''Сл. гласник РС'', бр. 35/2015 и 114/2015). 
 

Подносилац захтева не може поново користити право на подношење 
усаглашеног захтева без обавезе доставаљања документације поднете уз захтев 
који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.  

Потребно је поднети нов захтев са прописаном документацијом из 
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 
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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:    

 Привредном друштву Eksplozivi Rudex d.o.o. из Београда, 
 За објављивање кроз ЦЕОП систем и 
 Архиви општине Бољевац. 

 
 
 
 
 

                                                                   

Саветник-Урбаниста 
 

Жаклина Добрић, дипл.инж.арх. 
 


