
Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
имовинско-правне и стамбене послове 
Број: ROP-SPA-34294-LOC-1/2019
Датум: 08.11.2019. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство,  имовинско  –  правне  и  стамбене  послове,
Oпштинскe  управe  Општине  Смед.  Паланка,  поступајући  по  захтеву  Никодијевић
Слободана  из  Смедеревске  Паланке,  ул.  Јове  Торбице  бр.2, ЈМБГ:  0506951761010,
поднет преко пуномоћника Никодијевић Емила из Смедеревске Паланке, ул. Грмечка
бр.4,  ЈМБГ 3008956761028,  за  издавање локацијских  услова  за  иградњу економског
објекта, спратности По+Су, на к.п.бр. 1467 КО Мала Плана у Малој Плани, 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  Никодијевић  Слободана  из  Смедеревске  Паланке,  ул.  Јове
Торбице  бр.2, за  издавање  локацијских  услова  за  иградњу  економског  објекта,
спратности  По+Су,  на  к.п.бр.  1467  КО  Мала  Плана  у  Малој  Плани,  због
неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом.

Образложење

Никодијевић  Слободан  из  Смедеревске  Паланке,  ул.  Јове  Торбице  бр.2,  преко
пуномоћника  Никодијевић  Емила  из  Смедеревске  Паланке,  ул.  Грмечка  бр.4,  дана
07.11.2019.године, обратио 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 по
захтеву, 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  израђено  у  складу  са
правилником којим се уређује садржина техничке документације, 4) да ли је уз захтев
приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.

- Увидом  у  достављен  захтев,  констативано  је  да  приложена  општа  такса  на
понесак  захтева  није  плаћена  у  складу  са  Законом  о  републичким
административним  таксама  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  43/2003,  51/2003  -  испр.,
61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин.



изн.,  55/2012  -  усклађени  дин.  изн.,  93/2012,  47/2013  -  усклађени  дин.  изн.,
65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн.,
83/2015,  112/2015,  50/2016  -  усклађени  дин.  изн.,  61/2017  -  усклађени  дин.
изн.113/2017,  3/2018  исп.,50/2018-усклађјени  дин.  изн.95/2018  и  38/2019-
усклађени дин.износ) која износи 320,00динара. 

- Графичка  документација  идејног  решења  није  достављена  у  dwf  или  dwg
формату  у  складу  са  чланом  3.  став  3  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене  процедуре  електронским  путем  („Службени  гласник  РС“,  бр.
68/2019).

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.

Обрађивач                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ 
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                                                                                                            Гордана Костић
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