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Република Србија                      

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам и грађевину,         

имовинско-правне и комунално-стамбене послове   

Одсек за урбанизам, грађевину 

и комунално-стамбене послове   

Број: ROP-VPL-23980-LOC-1/2017 

Датум: 21.08.2017. године 

ВЕЛИКА ПЛАНА 

 

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене 

послове oпштинскe управe Општине Велика Плана, Одсек за урбанизам, грађевину и 

комунално-стамбене послове, решавајући по захтеву привредног друштва П.T.П. ДИС 

д.о.о. из Крњева, Булевар ослобођења бр. 1б, чији је пуномоћник привредно друштво 

„Виа пројект“ д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр. 128а, за издавање локацијских 

услова за изградњу саобраћајног прикључка са к.п.бр. 12598 КО Крњево на државни пут 

//А реда бр. 158 на км 20+100.00 ; деоница 15802; Осипаоница Крњево; к.п.бр. 4131/2, 

12597 и 12598 све КО Крњево, на основу члана 53а. и члана 8ђ. 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), члана 8. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр. 113/2015, 96/16), 

Уредбе о локацијским условима (''Службени лист РС'', бр. 35/2015 и измена бр. 114/2015),   

члана 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана (''Међуопштински 

службени лист општина: Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 41/08), Просторног 

плана општине (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка'', бр. 17/2013), 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 привредног друштва П.T.П. ДИС д.о.о. из Крњева, 

Булевар ослобођења бр. 1б, матични број 07617003 чији је пуномоћник привредно 

друштво „Виа пројект“ д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр. 128а за издавање 

локацијских услова за изградњу саобраћајног прикључка са к.п.бр. 12598 КО 

Крњево на државни пут //А реда бр. 158 на км 20+100.00 ; деоница 15802; Осипаоница 

Крњево; к.п.бр. 4131/2, 12597 и 12598 све КО Крњево, јер нису испуњени формални 

услови, односно због ненадлежности органа за одлучивање по поднетом захтеву. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво П.T.П. ДИС д.о.о. из Крњева, Булевар ослобођења бр.1б је 

преко пуномоћника, поднело кроз ЦЕОП захтев заведен под бројем ROP-VPL-23980-LOC-

1/2017 од 09.08.2017. године за издавање локацијских услова за изградњу саобраћајног 

прикључка са к.п.бр. 12598 КО Крњево на државни пут //А реда бр. 158 на км 20+100.00 ; 
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деоница 15802; Осипаоница Крњево; к.п.бр. 4131/2, 12597 и 12598 све КО Крњево, ближе 

описано у диспозитиву овог закључка. 

Чланом 133. Ст.2 тачка 14 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) 

прописано да министарство надлежно за послове грађевинарства издаје дозволу за 

изградњу државних путева првог и другог реда, путних објеката и саобраћајних 

прикључака на ове путеве и граничне прелазе. Чланом 53а ст.4 истог закона прописано да 

локацијске услове за објекте из члана 133 поменутог закона  издаје министарство  

надлежно за послове урбанизма. 

На основу наведених законских одредби овај орган је утврдио да није надлежан за 

издавање локацијских услова за објекат за који је поднет захтев, односно да нису 

испуњени формални услови у смислу члана 7 ст.1 тачка 1 Правилника о поступку 

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

113/2015 и 96/2016) за издавање поменутих услова и одлучио је као у диспозитиву 

закључка.  

Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09 и 

81/09-исправка 64 /10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), надлежни 

орган је проверио испуњеност формалних услова за поступање по поднетом захтеву и није 

се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност 

документације која је достављена.  

Упутство о правном средству:Против овог закључка може се поднети приговор 

Општинском већу, у року од 3 дана од дана пријема овог закључка.  

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. 
 

 

 

 

 

Услове доставити:  

-подносиоцу захтева, 

-имаоцима јавних овлашћења, 

-архиви. 

                  Обрађивач 

Марија Митровић Лолески, дипл.инж.п.а. 

           Начелник одељења 

Драгољуб Живковић, дипл.п.планер 
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