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

поступајући по захтеву Радосављевић Мијодрага(ЈМБГ 1106958710050) из Заклопаче, ул. Маршала Тита 

бр. 31, а чији је пуномоћник „Inter Project“(ПИБ 105552860) из Крушевца, ул. Радивоја Увалића бр. 8, за 

издавање локацијских услова за изградњу производног објекта у Заклопачи, 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 12. Став 2 и 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 Радосављевић Мијодрага из Заклопаче, ул. Маршала Тита бр. 31, за издавање 

локацијских услова за изградњу производног објекта на катастарској парцели број 591/2 К.О. Заклопача због 

недостатака у садржини достављеног идејног решења. 

 

 

Образложење 

 

 

Дана 11.03.2016.године Радосављевић Мијодраг  из Заклопаче, ул. Маршала Тита бр. 31, чији је 

пуномоћник „Inter Project“ из Крушевца, ул. Радивоја Увалића бр. 8, обратио се овом Одељењу захтевом, у 

форми електронског документа, за издавање локацијских услова за изградњу производног објекта на катастарској 

парцели број 591/2 К.О. Заклопача.  

По пријему захтева, овај орган је проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, 

прописаних чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015), и то: 1) да ли је надлежан за поступање 2) да ли је захтев поднет у 

прописаној форми и да ли садржи све прописане податке 3) да ли је уз захтев приложено Идејно решење 4) да ли 

је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде. 

На основу увида у електронски поднет захтев, овај орган је утврдио да достављене уплатнице нису 

потписане електронским потписом што није у складу са чланом 3. Став 2 Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015). 

Уз захтев је приложено Идејно решење под бројем ИДР-01/16 урађено 27.02.2016.год. од стране 

Предузећа за пројектовање и производњу намештаја „Inter project“ из Крушевца, ул. Радивоја Увалића бр. 8, а 

по провери да ли је исто израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС“ бр. 

23/15), утврђено је да идејно решење садржи недостатке који се огледају у следећем: 

-У Идејном решењу нису наведени подаци о објекту за које се тражи прикључење, и то: 

-Подаци о мерном месту-укупна инсталисана снага, вршно оптерећење, трошила, напонски ниво 

и врста и начин прикључења(трофазни,монофазни); 

-Укупна годишња потрошња-планирана потрошња и вршна снага по месецима и по сменама, 

специфична трошила(у случају да је захтевана снага већа од 43,5kW по једном мерном уређају); 



-Намена потрошње; 

 Чланом 12. Став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015), прописано је да ће надлежни орган без одлагања одбацити захтев за 

издавање локацијских услова  ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може 

да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз 

захтев за издавање локацијских услова, у складу са чланом 8. став 2. овог правилника. 

 Како захтев садржи горе наведене формалне недостатке и како су утврђени недостаци у садржини 

достављеног Идејног решења, нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, те је у складу са чланом 8. 

Став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем(„Сл.гласник РС“ бр. 

113/2015), одлучено као у диспозитиву овог закључка. 
 
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. 

 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. 

 

 

 

 

 


