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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-11306-LOC-1/2017 
Број: 353-9/2017-III-02 
Датум: 28.04.2017.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 Стефановић 
Зорана из Београда, ул. Светог Саве 12, преко пуномоћника Кукић Ненада из 
Бољевца, за издавање Локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на 
К.П. бр. 2898 К.О. Илино, 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 и 96/2016) доноси 
  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
       ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова за изградњу 
стамбеног објекта спратности П+0 на К.П. бр. 2898 К.О. Илино, подносиоца 
захтева Стефановић Зорана из Београда, ул. Светог Саве 12, због 
неиспуњености формалних услова за поступање по истом. 
 

Уочени су следећи недостаци: 
1. Идејно решење није урађено 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. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016) односно Идејно решење не садржи 
Пројекат архитектуре; 

2. Идејним решењем треба приказати планирану концепцију објекта, са 
обавезним приказом и навођењем само оних података који су неопходни 
за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни 
за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање 
услова за пројектовање и прикључење (у зависности од врсте објекта, 
односно радова нпр: намена, БРГП, габарит, хоризонтална и вертикална 
регулација, положај на парцели, приступ парцели, број функционалних 
јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу 
инфраструктуру и сл.); 

3. Идејно решење односно Пројекат архитектуре треба да садржи графичка 
решења стамбеног објекта и то: ситуацију објекта, основу темеља, 
основу приземља, основу кровне конструкције и крова, два 
карактеристична пресека и изгледе објекта; 

4. Идејно решење, са обавезним Пројектом архитектуре, доставља се у 
форми електронског документа, у pdf формату, потписаном 
квалификованим електронским потписом и 
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5. Изузетно од претходне тачке овог члана, техничка документација се 

доставља у dwf или dwg формату, потписаном квалификованим 
електронским потписом, у складу са прописом који уређује садржину, 
начин и поступак израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката, а ако тај формат није 
потписан, та документација се доставља и у pdf формату, потписаном 
квалификованим електронским потписом. 

 
НАЛАЖЕ СЕ подносиоцу захтева да у року од 10 (десет) дана од дана 

пријема закључка, а најкасније 30 (тридесет) дана од дана објављивања на 
интернет страници Општине Бољевац, поднесе усаглашени захтев. 

 
Подносилац захтева може само једном искористити право на 

подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације 
поднете уз захтев који  је одбачен и поновног плаћања адмнистративне таксе 
за подношење захтева и накнаде наведених у члану 6. став 2. тачка 2) 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016).  

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Стефановић Зоран из Београда, ул. Светог Саве 12, преко пуномоћника 
Кукић Ненада из Бољевца, по пуномоћју бр. 3032 од 01.12.2016. године, поднело је 
захтев путем система централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП), 
заведен бројем ROP-BOL-11306-LOC-1/2017 од 27.04.2017. године (интерни број: 
353-9/2017-III-02 од 27.04.2017. године) за издавање Локацијских услова за 
изградњу стамбеног објекта П+0 на К.П. бр. 2898 К.О. Илино. 

 
Уз захтев приложена је следећа документација: 
- Идејно решење-главна свеска; 
- Катастарско-топографски план за К.П. бр. 2898 К.О. Илино; 
- Доказ о уплати накнаде за издавање локацијских услова у износу од 6.000,00 

динара и  
- Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију. 

 
Увидом у сву приложену документацију утврђено је да приложено Идејно 

решење није урађено 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. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 
96/2016) односно да не садржи Пројекат архитектуре са графичким прилозима 
планираног стамбеног објекта. 

 
Потребно је приложити графичка решења стамбеног објекта и то ситуацију 

објекта, основу темеља, основу приземља, основу кровне конструкције и крова, два 
карактеристична пресека и изгледе објекта. Графичке прилоге треба приложити у 
pdf формату, потписани електронским потписом и у dwg односно dwf формату. 

 
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 и 
96/2016), одлучено је као у диспозитиву Закључка. 
 
 
          ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка може се уложити приговор 
Општинском већу општине Бољевац у року од 3 (три) дана од дана пријема истог.             
          Приговор се подноси путем система централне евиденције обједињене 
процедуре (ЦЕОП). 
 
 
 
Закључак доставити:    

 Стефановић Зорану из Београда, 
 За објављивање кроз ЦЕОП систем и 
 Архиви општине Бољевац. 

 
 
 
 
 
 

Саветник - Урбаниста 
 

Жаклина Добрић, дипл.инж.арх. 
 


