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Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство,  имовинско  –  правне  и  стамбене  послове,
Oпштинскe управe Општине Смед. Паланка, поступајући по захтеву Савић Гордане из
Азање, ул. Азањске Чете бр.100, поднет преко пуномоћника Радосављевић Срећка из
Смедеревске  Паланке,  ул.  10.  Октобра  бр.5,  ЈМБГ  0411987710101,  за  издавање
локацијских услова за иградњу стамбеног објекта, спратности Пр+Пк, на к.п.бр. 17365
КО Азања у Азањи, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС",  бр.  72/09,  81/09-исправка,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,132/14,
145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), и члана 8. став 1. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр.
68/2019) и члана 146. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
бр.18/16 и 95/18-аутентично тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ  СЕ захтев  Савић  Гордане  из  Азање,  ул.  Азањске  Чете  бр.100,  ЈМБГ
1411956715125, за  издавање  локацијских  услова  за  иградњу  стамбеног  објекта,
спратности  Пр+Пк,  на  к.п.бр.  17365  КО  Азања  у  Азањи,  због  неиспуњености
формалних услова за даље поступање по истом.

Образложење

Савић Гордана из Азање, ул. Азањске Чете бр.100, преко пуномоћника Радосављевић
Срећка из Смедеревске Паланке, ул. 10. Октобра бр.5, дана 25.10.2019.године, обратила
се овом органу захтевом, у форми електронског документа, за издавање локацијских
услова описаних у диспозитиву решења.

По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова, прописаних
чланом  7.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским
путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019)  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.

Увидом у достављену сагласност суседа оверену код Јавног бележника бр. УОП-I:4603-
2019  од  12.06.2019.године,  и  јавни  приступ  РГЗ-а  за  Смедеревску  Паланку,
констатовано је да Симић Слободан из Азање, ул. Азањске чете бр.102 није власник
катастарске парцеле бр. 17364 КО Азања за коју је дата сагласност, већ Пајић Миодраг
са  уделом  1/1  а  сто  се  сматра  одговарајућим  правом  на  земљишту  у  складу  са
чл.135.став 2. Закона о планирању и изградњи.



Како је утврђено да захтев садржи формалне недостатке, који спречавају поступање по
захтеву,  то  је  у  складу  са  чланом  8.  Став  1.  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене  процедуре  електронским  путем  („Службени  гласник  РС“,  бр.  68/2019),
одлучено као у диспозитиву овог решења.  

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет
страници  надлежног  органа,  поднесе  усаглашени  захтев  и  отклоне  сви  утврђене
недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново
плаћа административну таксу и накнаду.

Против  овог  решења  може  се  изјавити  приговор  Општинском  већу,  Општине
Смедеревска Паланка у року од 3 дана од дана достављења закључка, таксиран са 500
дин. општинске административне таксе на рачун 840-742251843-73, позив на број 97
13-093.
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