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Општинска управа општине Бела Црква, Оделење за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове, поступајући по захтеву Љиљане Јовановић, из Беле Цркве ул. Карађорђева бр.95, у 

својству носиоца инвестиције, за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу 

стамбеног објекта  на кат.парц.бр. 2510, К.О. Бела Црква,  бр. ROP-BCR-31896-LOC-1/2016, на 

основу члана 8ђ,  и члана 53а. - 57.  Закона о планирању и изградњи  (“Сл гласник РС”, бр. 72/09, 

бр.81/09 - бр.64/ 2010 , бр.24/ 2011, бр.121/ 2012, бр.42/ 2013 , бр.50/ 2013 , бр. 98 / 2013, и бр.132/1 

и 145/14), применом чл. 7. и 8.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (Сл.гласник РС бр.113/2015), Правилника о начину размене докумената и 

поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном 

процедуром („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015), и чл. 210. Закона о општем управном поступку, 

(“Сл.лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и “Сл. Гласник РС” бр. 30/2010), и чл.16. Одлуке о општиској 

управи („Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.10/2008), доноси:   

 

                                                ЗАКЉУЧАК 

 
Одбaцује се захтев  Љиљане Јовановић, ул. Карађорђева бр. 95, Бела Црква, у својству 

носиоца инвестиције, за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу стамбеног 

објекта на кат.парц.бр. 2510, К.О. Бела Црква, бр. ROP-BCR-31896-LOC-1/2016, због 

неиспуњености формалних услова, у складу са чл. 7. и 8.  Правилника о поступку спровођења 

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

 

                                                        О б р а з л о ж е њ e  

 

      Љиљана Јовановић, ул. Карађорђева бр. 95, из Беле Цркве, у својству носиоца инвестиције,  

      поднела је овом  одељењу захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу  

      стамбеног  објекта у на  кат.парц. бр. 2510, К.О. Бела Црква,  у улици Карађорђевој бр.95, у 

      Белој Цркви,  бр. ROP-BCR-31896-LOC-1/2016.  

 

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

     захтеву, према члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским  

     путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15), и то:   

  

     1) да је надлежан за поступање;  

     2) да  захтев није поднет у прописаној форми ; 

     3) да је уз захтев приложено идејно решење  

     4) да је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде 
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      У поступку прегледом и оценом прилога утврђено је да је инвеститор уз захтев, приложио     

     следеће: 

 

     - Идејно решење, бр. A-IDR-32-2016 , Beograd, од новембра 2016. године, у форми електронског  

        документа у pdf формату, потписан квалификованим електронскоим потписом ;  

 

        Увидом у приложену документацију утврђено да поднесак има формалне недостатке у смислу  

        члана  6, и 7, Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским  

        путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015), односно уз захтев није достављен :  

  

       1. доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције обједињене процедуре ; 

 

       2. Доказ о уплаћеној републичкој административној такси за подношење захтева ; 

  

       3. Доказ о уплаћеној  општинској такси за  локацијске услове. 

  

        4.  Пуномоћје, потписано електронским потписом, како је прописано чланом 3. став 7.  

             Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.  

             гласник РС", бр. 113/2015).  

 

         5.Сва графичка документација која је приложена у .pdf формату није приложена у .dwg формату  

            у складу са чланом 3. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  

            електронским путем ("Сл. гласник РС", 113/15).  

 

           Из горе наведеног, а на основу чл. 7. Правилника о поступку  спровођења обједињене  

            процедуре  електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) утврђено је да нису испуњени  

           формални услови за даље поступање по захтеву.  

 

         Чланом 8. став 1. наведеног Правилника прописано је да ако нису испуњени формални услови     

          за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7. овог правилника, надлежни орган захтев за  

          издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно   

         разлога  за одбацивање. 

         Чланом 8. став 2.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре прописано је да ће  

         захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи  

          потребне податке за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно  

          разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом  

          члана 8ђ Закона. На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену  

          цитираних прописа, те је одлучено као у диспозитиву. 

  

            Из горе наведеног, а на основу чл. 7. Правилника о поступку  спровођења обједињене  

            процедуре  електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) утврђено је да нису испуњени  

            формални услови за даље поступање по захтеву.  

 

           Ако подносилац захтева отклони све недостатке и поднесе нов усаглашен захтев у року од 10  

          дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на  

          интернет страници надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је  

          одбачен, нити поново плаћа административну таксу сагласно чл. 8ђ Закона о планирању и  
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        изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и чл. 8, Правилника  

        о  поступку  спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.  

        113/2015).  

        Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева  

        без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања  

        административне таксе, односно накнаде. 

       

        Применом чл. 8ђ., чл. 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09,  

        24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), чл. 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене  

        процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) и Правилника о начину размене  

       докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са  

       обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) овај орган је, како нису испуњени  

        формални услови за даље поступање по захтеву, одлучио као у диспозитиву.  

 

  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити    

  приговор општинском већу , директно или преко Одељења за  за урбанизам, привреду и   

  инспекцијске послове,  у року од три дана од дана достављања. 

 

 

 

Закључак се доставља: Подносиоцу захтева, архиви и објављује се на званичној интернет 

страници општине Бела Црква. органа  www.belacrkva.rs 

 

 

Стручна и техничка обрада  Татјана Брадваровић, дипл.инж.арх. 

 

                                                            

    

                                                                               

                                                                                             Начелник Општинске управе 

                                                                       Томислав Дмитровић дипл.правник 

  

 

http://www.belacrkva.rs/

