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Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне  послове града 
Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 
средине, Одсек за урбанизам и саобраћај, по поднетом захтеву Ранковић Милована из 
Ваљева, Вука Караџића 37, а преко пуномоћника Лазаревић Александра из Ваљева, 
улица Пастерова бр 17,  за издавање локацијских услова за доградњу пословног 
објекта на кат. парц. бр.  2213/7 KO Златарић, на основу чл. 8ђ, 128 и 128а. Закона о 
планирању и изградњи  („Сл. гл. РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), 
члана 7 и 8. Правилника  о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (“Сл. гласник РС” број 113/15 и 96/16), Уредбе о локацијским условима (“Сл. 
гласник РС” број 35/15 и 114/15), садржине идејног решења  предвиђене  Правилником 
о  садржини, начину  и поступку  израде  и  начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС” број 23/15, 77/15, 58/16 
и 96/16) и Правилника о класификацији објеката (“Сл. гласник РС” број 22/15)  доноси   
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  Ранковић Милована из Ваљева, Вука Караџића 37, поднет 
преко пуномоћника Лазаревић Александра из Ваљева, улица Пастерова бр 17,  за 
издавање локацијских услова за доградњу пословног објекта на кат. парц. бр.  2213/7 
KO Златарић, због следећих формалних недостатака и недостатака у садржини идејног 
решења који се састоје у следећем:  
 

 Није приложен доказ о уплати одговарајуће накнаде за вођење централне 
евиденције (ЦЕОП) 

 Није приложен КТП електронски потписан од стане овлашћеног лица геодетске 
струке 

 На ситуацији која је саставни део идејног решења планирана је доградња ван 
зоне грађења (преко грађевинске линије која се налази на 5м од југоисточне 
међе)  

 

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 
дана од дана  његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе 
усаглашени захтев и отклони све наведене недостатке не доставља документацију коју 
је поднео уз овај захтев и не плаћа поново  административну таксу и накнаду.  
 
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који  је одбачен и 
поновног плаћања прописане таксе односно накнаде.   
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Ранковић Милован из Ваљева, Вука Караџића 37, је преко пуномоћника Лазаревић 
Александра из Ваљева, улица Пастерова бр 17 понео захтев за издавање локацијских 
услова за доградњу пословног објекта на кат. парц. бр.  2213/7 KO Златарић.  
 
Уз захтев  је приложило  идејно решење урађено  од „Мастер-пројект“ – Ваљево, 
главни пројектант Лазаревић Александар, дипл. инг. грађ. лиценца број 310 4822 03,  
доказ  о плаћеној  прописаној накнади за рад органа градске управе Ваљево, као и   
доказ  о плаћеној неодговарајућој накнади за вођење централне евиденције (ЦЕОП).  
 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката предвиђена је садржина 
идејног решења. Увидом у достављено  идејно решење утврђени  су у садржини истог 
недостаци наведени у диспозитиву закључка.   
 
Чланом 7 и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем предвиђено је да надлежни орган  проверава испуњеност формалних услова за 
поступање и садржину идејног решења и ако нису испуњени формални услови за  
даље поступање и када идејно решење не садржи потребне податке за издавање 
локацијских услова захтев одбацује  закључком уз  навођење свих недостатака, 
односно разлога за одбацивање. 

 
Поступајући у складу са Законом, Уредбом о локацијским условима и наведеним 
Правилницима донет је закључак као у диспозитиву.   

 
Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу 
града Ваљева, преко овог Одељења у року од три дана од дана достављања.  
 
Закључак  донет у Градској управи за локални развој, привреду, урбанизам и 
комуналне послове града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај 
и заштиту животне средине, Одсек за  урбанизам и саобраћај,  Broj: ROP-VAL-35070-
LOС-1/2016,  инт.број: 350-515/2016-07, дана 09. 01. 2017. год. 
 
 
 
 

 
По овлашћењу начелника ГУ  

ШЕФ 
     Одсека за урбанизам и саобраћај 

Светислав Петровић дипл. инж. саоб 
  
 


