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Општинска управа Општине Блаце, решавајући по усаглашеном захтеву Општине 
Блаце, Блаце,  ул. Карађорђева бр. 4, поднетог преко пуномоћника Тимотијевић Катарине 
из Блаца, ул. Стевана Немање бб, за издавање локацијских услова за изградњу објекта 
комуналне инфраструктуре-некатегорисаног пута у Гргуру, на основу чл. 53а. и 8ђ. Закона 
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/2011, 
121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/14), а у вези са чл. 7. и 8. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 
РС“, бр. 113/15) и чл. 210. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 
33/97 и 31/01) и (''Службени гласник РС'' бр. 30/10), доноси: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ се усаглашен захтев Општине Блаце, Блаце,  ул. Карађорђева бр. 
4, поднет преко пуномоћника Тимотијевић Катарине из Блаца, ул. Стевана Немање бб, за 
издавање локацијских услова за изградњу објекта комуналне инфраструктуре-
некатегорисаног пута у Гргуру, на кп бр. 2741 и 2742 КО Гргуре (категорије Г, 
класификациони број 211201), у дужини од 289,16м, ширине 4,00м, са банкинама 2 x 0.5м, 
јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву:  

 
1. Усаглашен захтев поднет је по истеку рока за подношење. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Општина Блаце, Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, поднела је Општинској управи 
Општине Блаце- Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско 
правне послове, преко пуномоћника Тимотијевић Катарине из Блаца, ул. Стевана Немање 
бб, дана 23.08.2016. год., усаглашен захтев за издавање локацијских услова за изградњу 
објекта комуналне инфраструктуре-некатегорисаног пута у Гргуру, на кп бр. 2741 и 2742 
КО Гргуре (категорије Г, класификациони број 211201), у дужини од 289,16м, ширине 
4,00м, са банкинама 2 x 0.5м. 

Увидом у поднети усаглашен захтев, утврђено је да нису испуњени формални 
услови за поступање по захтеву, односно да усаглашени захтев није поднет у прописаном 
временском периоду.   

Општина Блаце, Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, поднела је, преко пуномоћника 
Тимотијевић Катарине из Блаца, ул. Стевана Немање бб, захтев бр. ROP-BLA-16287-LOC-
1/2016 (заводни број III-02-350-407/16), дана 12.07.2016. год., за издавање локацијских 
услова за изградњу објекта комуналне инфраструктуре-некатегорисаног пута у Гргуру, на 
кп бр. 2741 и 2742 КО Гргуре (категорије Г, класификациони број 211201), у дужини од 
289,16м, ширине 4,00м, са банкинама 2 x 0.5м.  

Служба за урбанизам, 
грађевинарство, комунално стамбене 
и имовинско правне послове  

 



Захтев је, као непотпун, закључком одбачен дана 15.07.2016. год., због 
неиспуњености формалних услова за даље поступање по захтеву, из разлога да уз осталу 
приложену документацију, графички прилози идејног решења нису били достављени у 
.dwg формату. 

Закључак је објављен на интернет страни општине Блаце 
(http://www.blace.org.rs/images/dokumenta/objadinjen-aprocedura/2015/lokacijski-
uslovi/Закључак_о_одбацивању.pdf), дана 18.07.2016. год.. 

У закључку је наведено да уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана 
пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на 
интернет страни општине Блаце (http://www.blace.org.rs/usluge/objedinjena-procedura.html), 
поднесе усаглашен захтев и отклони све напред наведене утврђене недостатке, не 
доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, не плаћа поново  
административну таксу и накнаду, као и да подносилац захтева може само једном 
искористити право на подношење усаглашеног захтева, а у складу са чл.  8. став 6. и 7. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС“, бр. 113/15). 

 
Како због наведеног недостатка нису испуњени формални услови за даље 

поступање по захтеву, с обзиром да је усаглашени захтев поднет по истеку од 10 дана од 
дана пријема закључка бр. ROP-BLA-16287-LOC-1/2016 ( заводни број III-02-350-407/16) 
и по истеку од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страни општине Блаце, 
на основу чл. 53а. и 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/14), а у 
вези са чл. 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15), закључено је као у 
диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка, подносилац 
захтева, може изјавити приговор Општинском већу Општине Блаце, преко ове Службе, у 
року од 3 дана од дана пријема истог. 

 
  
 

Обрадио:                                                                                                      НАЧЕЛНИК 
Виши сарадник                                                                                  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
за грађевинарство                                                                                  Зоран Милутиновић 
Ненад Стевановић, грађ.инж.  
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