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имовинско-правне и комунално-стамбенепослове 
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датум: 24.05.2017.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 Комненовић Зорана из Велике Плане, ул. Светозара Марковића бр. 3, чији је 

пуномоћник Љубица Перић из Смедеревске Паланке, ул. Бранка Радичевића бр. 1, улаз 13/6, 
за издавање локацијских услова за доградњу стамбеног објекта у Великој Плани, 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 и 145/2014), на основу члана 5. Уредбе о локацијским 

условима (''Службени гласник РС'', бр. 113/2015 и 114/15), члана 8. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр. 113/2015, 

96/2016), Правилника о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у 

којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (''Сл.гласник РС'', бр.113/2015) и члана 

210. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/01 и ''Службени 

гласник РС'',бр.30/10) 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–III од 29.07.2009. године доноси 
  

 

З А К Љ У Ч А К    
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Комненовић Зорана из Велике Плане, ул. Светозара 

Марковића бр. 3, ЈМБГ 1901962761519, за издавање локацијских услова за доградњу 

стамбеног објекта у Великој Плани, у ул. Светозара Марковића бр. 3, на к.п.бр. 2363 КО 

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

- идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, 

односно уз захтев није приложена грађевинска дозвола за објекат који се 

дограђује.  

 

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 

 

Комненовић Зоран из Велике Плане, ул. Светозара Марковића бр. 3, ЈМБГ 1901962761519, 

је дана 21.05.2017. године преко пуномоћника, поднео кроз ЦЕОП, захтев заведен под бројем ROP-

VPL-14020-LOC-1/2017, за издавање локацијских услова за доградњу стамбеног објекта у Великој 

Плани, у ул. Светозара Марковића бр. 3, на к.п.бр. 2363 КО Велика Плана 1, ближе описано у 

диспозитиву овог решења. 

 

Уз захтев за издавање решења о одобрењу инвеститор је приложио: 

1. Идејно решење израђено од Пројектног бироа „Кућа“ из Смед. Паланке, ул. 

Шулејићева бр. 1, где је одговорни пројектант  Аврам Крстић, лиценца бр. 300 3558 03. 

2. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП. 

3. Доказ о уплати административне таксе. 

4. Пуномоћје подносиоца захтева. 

 

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

испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, односно да идејно решење не садржи 

податке потребне за издавање локацијских услова, односно уз захтев није приложено решење о  

грађевинској дозволи за објекат који се дограђује, већ решење о предложеној ужој локацији.  

 

 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. 113/2015, 96/2016) 

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. 

  

Начелник одељења 

Драгољуб Живковић, дипл.п.планер 
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