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       Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене 
и имовинско - правне послове, решавајући по захтеву ОШ „Никола Тесла“ Прибојска Бања,  за 
издавање локацијских услова, на основу  члана 8. Правилника о  поступку спровођења 
обједињене процедуре („Службени гласник РС“, бр. 22/2015),  доноси  
 

 
З А К Љ У Ч А К 

                      
      ОБАЦУЈЕ СЕ захтев ОШ „Никола Тесла“ Прибојска Бања, за издавање локацијских 
услова за доградњу и реконтрукцију фискултурне сале у Основној школи „Никола Тесла“ 
Прибојска Бања, због неиспуњења формалних услова. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
       ОШ „Никола Тесла“ Прибојска Бања, захтевом од 26.02.2015. године тражи издавање 
локацијских услова за доградњу и реконтрукцију фискултурне сале у Основној школи „Никола 
Тесла“ Прибојска Бања,.  
      Према  члану 6. Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре („Службени 
гласник РС“, бр. 22/2015) поступак за издавање локацијских услова покреће се подношењем 
захтева надлежном органу. Уз захтев прилаже се: 1) идејно решење, израђено у складу 
правилником којим се уређује садржина техничке документације; 2) доказ о плаћеној 
административној такси за подношење захтева.  
       Према члану 7. Правилника  о  поступку спровођења обједињене процедуре, по пријему 
захтева из члана 6. Правилника, надлежни орган у складу са законом испуњава испуњеност 
следећих формалних услова: 1) надлежност за поступање по захтеву, односно пријави; 2) да ли 
је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са законом може бити подносилац 
захтева односно пријаве; 3) да ли захтев, односно пријава садрже све прописане податке; 4) да 
ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана законом и 
подзаконским актима донетим на основу закона; 5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати 
прописане накнаде, односно таксе; 6) да ли су подаци у изводу из пројекта, који је саставни део 
захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима.  
       Према члану 8. став 1. Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре ако нису 
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7. Правилника, 
надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих 
недостатака. 
      Увидом у поднету документацију утврђено је  да  подносилац захтева није приложио сву 
документацију прописану чланом 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
(идејно решење, израђено у складу правилником којим се уређује садржина техничке 
документације и доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева), те с тог 
разлога нису испуњени формални услови за даље поступање по наведеном захтеву.  На 
основу свега изложеног, применом прописа из увода, одлучено као у диспозитиву закључка.        
      УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка незадовољна странка има 
право приговора Општинском већу општине Прибој, у року од 3 дана од дана достављања. 
        Закључено у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове под 03 број: 350-11/2015  дана  05.03.2015. године. 
         Закључак доставити: подносиоцу захтева и у списе предмета. 

 
                                                                                                           Руководилац Одељења, 
                                                  Елвис Мујовић 


