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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка 
Бања, поступајући по захтеву Љубомир Гашовића а на основу члана 8ђ, 53а, Закона о планирању и 
изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) , Уредбе о локацијским условима 
(''Службени гласник РС'', број 35/15 и 114/15), Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15), Упутство о форматима 
докумената и њиховог достављања и члана 210 Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ 
бр.33/97 и 31/01) и ( ''Службени гласник РС''), број 30/2010 ,доноси  
 
                                                                 ЗАКЉУЧАК  
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Љубомира Гашовића поднет преко пуномоћника ГЗР “2М&Д градња“ 
(Мат.бр.63099821,ПИБ 107939675) за издавање локацијских услова за изградњу породичног стамбеног 
објекта на к.п.бр.673/3 К.О. Врњачка Бања ,као непотпун. 
 
                                                                Образложење 
 
Служби за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове , Одсек за урбанизам и екеолошке 
полове обратио се Љубомир Гашовић за добијање локацијских услова за изградњу породичног 
стамбеног објекта на к.п.бр. 673/3 К.О. Врњачка Бања. 
Чланом 53а Закона о планирању и изградњи 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 доградњуобјекта за које се издаје грађевинска дозвола , као и за објекте 
који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру .  
Чланом 8 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињење процедуре електронским путем 
прописано је да ће се захтев одбацити закључком када ИДР не садржи податке потребне за издавање 
локацијских услова. Чланом 40 став 1 тачка 1 Правилника о садржини начину и поступку израде и 
начину вршења техничке контроле прописано је да ИДР мора да садржи ситуациони план са 
положајем објекта на локацији, приказаним габаритом, димензијама, карактеристичним котама, 
удаљености од суседних парцела.Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за 
поступање по захтеву нису нису испуњени формални услови, односно да:  
 
- није достављено Идејно решење у складу са Правилником о садржини и начину и поступку израде и 
начину вршења  контроле техничке документације ... односно ИДР у делу који се назива Ситуациони 
план не садржи све податке прописане чл.40 став 1 тачка 1. 
- Недостаје обавезни формат dwg ili dwf (dwf-х) (потписан –непотписан , опционо) 
 
Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од 
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и 
отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити 



поново плаћа административну таксу. 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. 
 
Поука о правном средству: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу  у року 
од три дана од дана достављања, а преко ове службе . 
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