
 

Република Србија 

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА       

Општинска управа 

Одељење за урбанизам и грађевину,  

имовинско-правне и комунално-стамбенепослове 

Одсекзаурбанизам, грађевину 

икомунално-стамбенепослове 

број: ROP-VPL-6884-LOC-1/2020 

датум: 19.03.2020.године 

ВЕЛИКА ПЛАНА 

 

Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-

стамбене послове, Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове, поступајући по 

захтеву Mилановић Надице из Велике Плане, ул. Мике Аласа  бр. 8, коју заступа , према 

приложеном пуномоћју, Иван Богдановић из Велике Плане, ул. Јована Цвијића бр. 21, за 

издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта у Великој Плани, у 

ул. Мике Аласа бр. 8, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник 

РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', бр. 68/2019) и члана 17. Одлуке о Општинској 

управи Општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина: Велика Плана и 

Смедеревска Паланка'', бр. 41/08), a по овлашћењу начелника општинске управе бр. 112–242/2009–

IIIод 29.07.2009. године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К    
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Mилановић Надице из Велике Плане, ул. Мике Аласа  бр. 8, 

ЈМБГ 2711982766029, коју заступа, према приложеном пуномоћју, Иван Богдановић из 

Велике Плане, ул. Јована Цвијића бр. 21, за издавање локацијских услова за реконструкцију 

и доградњу стамбеног објекта у Великој Плани, у ул. Мике Аласа  бр. 8, на к.п.бр. 2560 КО 

Велика Плана 1,због неиспуњења формалних услова, односно због тога што: 

 

- у захтеву није наведен број грађевинске дозволе објекта који се реконструише и 

дограђује, већ  број решења о предложеној ужој локацији за изградњу објекта; 

- у идејном решењу, основни подаци о објекту нису усклађени са подацима на 

ситуационом плану, односно у основним подацима о објекту наведена је укупна 

бруто  изграђена површина свих објеката 191,34 m2, док је на ситуационом плану 

наведена површина објекта 504,07м2. 

 

Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 

у року од 30 дана од његовог објављивања на интернет страници Општине Велика Плана, 

поднесе усаглашени захтев и отклони све недостатке утврђене ставом 1. овог закључка, нема 

обавезу поновног достављања документације која је уз захтев већ поднета као ни поновног 

плаћања административне таксе и накнаде. 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног 

плаћања административне таксе, односно накнаде. 

Ако уз усаглашени захтев подносилац достави измењен документ у односу на 

документ који је већ доставио уз одбачени захтев надлежни орган ће поступати по том 

измењеном документу. 



Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог 

за одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право на подношење 

усаглашеног захтева.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Mилановић Надица из Велике Плане, ул. Мике Аласа  бр. 8, ЈМБГ 2711982766029, је дана 

13.03.2020.године, преко пуномоћника, поднела кроз ЦЕОП, захтев заведен под бројем ROP-VPL-

6884-LOC-1/2020, за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу стамбеног 

објекта у Великој Плани, у ул. Мике Аласа  бр. 8, на к.п.бр. 2560 КО Велика Плана 1, ближе 

описано у диспозитиву овог решења. 

 

Уз захтев за издавање решења о одобрењу подлосилац је приложио: 

1. Идејно решење израђено од Архитектонског бироа ББ из Велике Плане, ул. Николе 

Пашића бб, где је одговорни пројектант Иван Богдановић дипл.инж.арх., лиценца бр. 

300 М729 13 

2. Дигитализовани примерак пуномоћја, 

3. Доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева  

4. Доказ о плаћеној накнади за Централну евиденцију. 

 

 Увидом у поднети захтев и документацију приложену уз исти, овај орган је утврдио 

да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, односно у захтеву 

није наведен број грађевинске дозволе објекта који се реконструише и дограђује, већ 

број решења о предложеној ужој локацији за изградњу објекта и у идејном решењу,  у 

основним подацима о објекту наведена је укупна бруто  изграђена површина свих 

објеката 191,34 m2, док је на ситуационом плану наведена површина објекта 504,07м2. 

 

 На основу свега наведеног орган је утврдио да нису испуњени формални услови за даље 

поступање по захтеву због чега је на основу чл. 8 ст. 1 Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр. 68/2019), одлучио као у 

диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити 

приговор Општинском већу, у року од 3  дана од дана достављања.  

 

За приговор се плаћа општинска административна такса у износу од 190,00 динара уплатом 

на жиро рачун бр. 840-742251843-73 модел 97 позив на број 62109. 

 

 

Обрађивач 

Марија Митровић Лолески д.и.п.а. 

 

 

Доставити: 

-подносиоцу захтева 

-архиви. 
Начелникодељења 

Драгољуб Живковић, дипл.п.планер 

 


		0628080805
	2020-03-19T13:41:52+0100
	Velika Plaa
	Dragoljub Živković 561795904-0702962761512




