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М л а д е н о в а ц 

 
 Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Младеновац, решавајући по 
захтеву број ROP-MLA-21682-LOC-1/2019, интерни број III-07-350-245/2019 од 25.07.2019.године, 
"Демако - Траде" доо  из Младеновца ул. Краља Александра Обреновића  број 70, који је поднет кроз 
ЦИС- Агенције за привредне регистре Београд ул. Бранкова број 25, преко пуномоћника Маријане 
Вићовац из Младеновца, за издавање локацијских услова за промену намене таванског простора у 
поткровље стамбено-пословног објекта - "ЛАМЕЛА Б", на к.п. бр. 1636/6 КО Младеновац Варош у 
градској општини Младеновац, на основу чланова  8, 8ђ. и 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19- Др. закон), чл. 7.  Правилника о класификацији објеката ("Сл. гласник 
РС", бр. 22/15), Уредбе о локацијским условима ( ''Сл. гласник РС'' 35/15, 114/15 и 117/17), Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката ("Сл. Гласник РС", број 72/18), члана 8. став 1 и 2. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/17), члана 136. 
Закона о општем управном поступку (""Сл. гласник РС" бр. 18/16), члана 77. став 1. тачка 6. Статута града 
Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/2008, 6/2010, 23/2013 и "Сл. гласник гласник РС", број 7/16- 
Одлука УС и "Сл лист града Беогарад", број 60/19), члана 11. Одлуке о организацији Управе градске 
општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 111/16 и 49/18), доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-MLA-21682-LOC-1/2019, интерни број III-07-350-245/2019 од 
25.07.2019.године,  "Демако - Траде" доо  из Младеновца ул. Краља Александра Обреновића  број 70, који 
је поднет кроз ЦИС-  Агенције за привредне регистре Београд ул. Бранкова број 25, преко пуномоћника 
Маријане Вићовац из Младеновца, за издавање локацијских услова за промену намене таванског простора 
у поткровље стамбено-пословног објекта - "ЛАМЕЛА Б", на к.п. бр. 1636/6 КО Младеновац Варош у 
градској општини Младеновац) - јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 
 
 

   О б р а з л о ж е њ е    
 
 

"Демако - Траде" доо  из Младеновца ул. Краља Александра Обреновића  број 70, преко 
пуномоћника Маријане Вићовац из Младеновца, обратио  се захтевом  број ROP-MLA-21682-LOC-1/2019, 
интерни број III-07-350-245/2019 од 23.07.2019.године, кроз ЦИС-Агенције за привредне регистре, 
Београд, ул. Бранкова бр.25, за издавање локацијских услова за промену намене таванског простора у 
поткровље стамбено-пословног објекта - "ЛАМЕЛА Б", на к.п. бр. 1636/6 КО Младеновац Варош у 
градској општини Младеновац). 

  
Уз захтев је достављена следећа документација:  

-Идејно решење - главна свеска и пројекат архитектуре, број  4241-15/007 од 27 јуна2019.год, зa  
промену намене таванског простора у поткровље стамбено-пословног објекта - "ЛАМЕЛА Б", на 
к.п. бр. 1636/6 КО Младеновац Варош у градској општини Младеновац, израђено и оверено од 
стране Друштва за пројектовање и инжињеринг "ДИКИ-МИКИ" са седиштем у Младеновцу, 
одговорнo лице Горан Микичић, дипл. инж. грђ.  главни пројектант и одговорни пројектант 
пројекта Далибор Пантић,  дипл. инж. арх. са лиценцом број 300Ј291 10; 
- Катастарско-топографски план за предметну парцелу, израђен од стране Геодетског бироа 
"ТЕРРА" из Младеновца; 

  - Пуномоћје; 



  - доказ о уплати таксе. 
 
Чланом 53.а  Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- Др. закон) прописано 
је да су локацијски услови јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на 
катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду 
техничке документације, те да се издају за изградњу, односно доградњу објеката за које се издаје 
грађевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру. 

 
 По пријему захтева ово Одељење је сходно чл. 7. став 1. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" број 113/15, 96/16 и 120/17) извршило 
проверу формалних услова, те је с обзиром да се локацијски услови не могу издати увидом у плански 
документ, односно сепарат, поступајући у складу са чл. 11. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" број 113/15, 96/16  и 120/17), по службеној дужности 
затражило сагласност на локацију и услове за пројектовање и прикључење од ималаца јавних овлашћења у 
складу са Уредбом која уређује издавање локацијских услова и то од:  
 
 - "ЕПС Дистрибуција", Београд,   
 -  ЈКП "Младеновац", Младеновац,   
 -  ЈКП "Београдске Електране", Нови Београд.  
  
 Поступајући по захтеву од  30.07.2019. године  "ЕПС Дистрибуција" Београд,  доставила је 
обавештење у коме се наводи да се не могу издати услови за пројектовање и прикључење објекта је  
је предмет није комплетан и потребно је да се доставе подаци о захтеваној инсталисаној и 
једновременој  снази  планираног објекта за свако бројило посебно и у идејном решењу је наведена 
струја оптерећења  лимитатора без изјашњења да ли  потребан трофазан или монофазан прикључак.  
 

Одредбама члана 8ђ. став 5. Закона о планирању и изградњи прописано је да по захтеву за 
издавање односно измену грађевинске дозволе и употребне дозволе, односно решења из члана 145. овог 
Закона, надлежни орган у роковима из члана 8д. став 1.  овог Закона доноси решење. 

Одредбама члана 107. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС“ бр. 83/18) прописано је да ће се подзаконски акти за спровођење овог закона донети у року од 60 дана 
од дана ступања на снагу овог Закона (став 1), а да ће се до доношења подзаконских аката из овог закона 
примењивати подзаконски акти донети на основу Закона о планирању и иградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- 
Др. закон), ако нису у супротиности са одредбама овог закона.  

На основу наведених чињеница које су утврђене у току поступка ово Одељење је донело одлуку 
као у диспозитиву решења.          
    
 Поука о правном средству:  
 

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев Одељењу 
за грађевинске и комуналне послове  Управе градске општине Младеновац најкасније у року од 30 дана од 
дана објављивања овог решења, не доставља поново документацију нити плаћа административну таксу и 
друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је решење донето, у складу са 
одредбама члана 8ђ. став 7. Закона о планирању и изградњи и члана 8. став 6. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем.  

 
 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 за подношење захтева, односно накнаде за Централну евиденцију.  
 

Ако уз усаглашени захтев подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ 
доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по том измењеном документу. Ако због 
измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за одбацивање захтева, 
подносилац не може поново користити право из става 6. чл. 8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем.  
 



 Против овог решења може се изјавити приговор  Већу градске општине Младеновац у року од 3 
дана од дана достављања.  

 
 

 Приговор  се подноси електронским путем преко Агенције за привредне регистре, Београд ул. 
Бранкова број 25 са  уплаћеном таксом у износу од 466,00 динара по тар. бр. 7. Одлуке о локалним 
административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 67/17 ). 
 
 
 Доставити: 

- Подносиоцу захтева, 
- надлежној Служби ради објављивања и 
- Архиви 
 

                                НАЧЕЛНИК 
                      Златко Рогић, дипл. правник 
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