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 Одељење за грађевинско урбанистичке и комунално стамбене послове Управе градске општине Гроцка, 

поступајући по захтеву Миланка Радоњића из Краљева(ЈМБГ 2905958780028), ул. Студеничка бр. 154/А а чији је 

пуномоћник Иван Анђелић из Крушевца(ЈМБГ 2402972781094), ул. Радивоја Увалића бр. 16, за издавање 

локацијских услова за изградњу стамбене зграде са једним станом у Ритопеку, на основу члана 8ђ. Закона о 

планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр.72/09,81/09)-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), члана 8. Став 1. И 2. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015)члана 210. Став 1. Закона о 

општем управном поступку(„Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“ бр.30/2010), доноси: 
 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Миланка Радоњића из Краљева, ул. Студеничка бр. 154/А, за издавање локацијских услова 

за изградњу стамбене зграде са једним станом на катастарској парцели број 1387/7 КО Ритопек због тога што 

нису испуњени формални услови за даље поступање по истом. 

 

 

Образложење 

 

 

Дана 03.03.2016.године Миланко Радоњић  из Краљева, ул. Студеничка бр. 154/А, преко пуномоћника Ивана 

Анђелића из Крушевца, ул. Радивоја Увалића бр. 16, обратио се овом Одељењу захтевом, у форми електронског 

документа, за издавање локацијских услова за изградњу стамбене зграде са једним станом на катастарској 

парцели број 1387/7 КО Ритопек. 

Уз захтев инвеститор је приложио следећу документацију: 

-доказ о уплати административне таксе за издавање локацијских услова 

-доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова 

-геодетски снимак постојећег стања 

-идејно решење 

-пуномоћје за подношење захтева за локацијске услове 

 

 По пријему захтева за издавање локацијских услова, ово Одељење је приступило провери испуњености 

формалних услова за даље поступање по захтеву, прописаних чл. 7. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем(„Службени гласник РС“ бр. 113/2015), и утврдило да захтев садржи 

следеће недостатке: 

-Није достављен одговарајући доказ о уплати административне таксе за издавање локацијских услова. 

 Уместо таксе од 10.964,00 динара (Одлука о локалним административним таксама „Сл.лист града Београда број 

50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015, тарифни број 7.) уплаћено је 10.576,00 динара. 

-Приложено идејно решење није у складу са одредбама Генералног плана Београда 2021 („Службени лист 

града Београда“ бр.27/03,25/05,34/07,63/09 и 70/14) јер планирани објекат није позициониран на 

прописаној удаљености од катастарске пацеле број 1386/1 КО Ритопек (степенице објекта су на 

удаљености од 1,40м уместо 1,50м). 
 

 



 Подносилац захтева може отклонити утврђене недостатке и поднети нов усаглашен захтев у року од 10 

дана од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници 

Општине Гроцка, без достављања документације већ поднете уз захтев који је одбачен и без плаћања 

административне таксе(потребно је уплатити  разлику у износу од 388,00дин.). 

 Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе 

достављањадокументације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно 

накнаде, сходно члану 8. Став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015). 

 

ПРАВНА ПОУКА:  Против овог закључка може се изјавити приговор Већу ГО Гроцка, а преко овог 

Одељења, у року од 3 дана од дана достављања закључка са 440,00 динара административне таксе, прималац 

Градска општина Гроцка, на рачун број 840-742251843-73, број модела 97 са позивом на број 62-012. 

 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева преко пуномоћника и архиви. 

 

 Шеф одсека: 

Надица Алексић,дипл.инж.геод. 

 

 

 

                                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: 

Биљана Губеринић,дипл.инж.грађ. 


