
Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ УБ 

Одeљење за послове урбанизма, обједињене  

процедуре и имовинско-правне послове 
ROP-UB-6967-LOCH-2/2020 

Датум: 21.05.2020. год. 

Уб 

 

Општинска управа Општине Уб, Одeљење за послове урбанизма, обједињене 

процедуре и имовинско-правне послове решавајући по захтеву СЛОБОДАН МИШИЋ 

ПР ГРАЂЕВИНСКО АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА „М-С ГРАДЊА“, ул. 

Д.Даниловића 7, Уб, са седиштем у Убу у Ул. Свете Поповића бр. 100 из Уба на основу 

чл.53, 54, 55, 56. и 57. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник Р.С.'' 72/2009, 

81/09, 64/2010-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 

83/18, 31/19, 9/2020),  и чл.7, чл.8 и чл.13 Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електонским путем (''Сл.гласник Р.С.'' 113/2015), Уредбе о 

локацијским условима (''Сл.гласник Р.С.'' 35/2015 и 114/2015),  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев СЛОБОДАН МИШИЋ ПР ГРАЂЕВИНСКО 

АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА „М-С ГРАДЊА“, ул. Д.Даниловића 7, Уб, за 

изградњу СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, ул. Школска, Уб, к.п. 

196/1,197/1 и 203, КО Уб јер нису испуњени услови. 

Огранак Електродистрибуција Ваљево Сувоборска 9, 14000 Ваљево издала је 

обавештење о немогућности издавања услова пројектовање и прикључење ЦЕОП: 

ROP-UB-6967-LOCH-2-HPAP-5/2020, број: 02/2339/104/2020 датум: Ваљево, 

20.05.2020.год. 

  

Образложење 

 

СЛОБОДАН МИШИЋ ПР ГРАЂЕВИНСКО АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА „М-С 

ГРАДЊА“, ул. Д.Даниловића 7, Уб  поднео је захтев за изградњу СТАМБЕНО-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, ул. Школска, Уб, к.п. 196/1,197/1 и 203, КО Уб јер нису 

испуњени услови. Захтев је поднет 27.04.2020.год. Одбацује се захтев јер нису 

испуњени услови. 

Подносилац захтева уз захтев доставио Идејно решење у електронској форми урађено 

је од стране Пројектног бироа Крсмановић, Колубарска 22, Мионица. 
Главни пројектант Ана Крсмановић, маст.инж.арх. Број лиценце: 300 Р525 17:.  
Доказ о уплаћеној општинској административној такси за издавање локацијских 

услова, ситуациони план у ПДФ формату потписан електонским потписом од стране 

обрађивача, ИДР у ПДФ-у, Идејно решење. 
 

Увидом у поднети захтев и приложену документацију уочен је следећи недостатак: 

- Огранак Електродистрибуција Ваљево Сувоборска 9, 14000 Ваљево издала је 

обавештење о немогућности издавања услова пројектовање и прикључење ЦЕОП: 

ROP-UB-6967-LOCH-2-HPAP-5/2020, број: 02/2339/104/2020; датум: Ваљево, 

20.05.2020.год.Потребно је захтев допунити траженим подацима и поново поднети 

захтев за издавање локацијских услова. 

  



 

Имајући у виду наведене недостатке, а у складу са чл. 8 Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електонским путем (''Сл.гласник Р.С.'' 113/2015) 

одлучено је као у диспозитиву. 

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 и накнаду (чл.8 став 6 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електонским путем). 

Подносилац захтава може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтава без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и 

поновног плаћања административне таксе, односно накнаде (чл.8 став 8 Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електонским путем). 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу Општине Уб, преко овог органа, у року од 3 дана, од дана 

достављања Закључка, са доказом о уплаћеној административној такси.  

 

Такса је одређена по тарифном броју 12. Одлуке о општинским административним 

таксама, ценама услуга и накнади трошкова Општинске управе општине Уб и износи 

300,00 дин. (корисник: остали приходи у корист Општинске управе Уб, жиро рачун: 

840-745151843-03, позив на бр. 97 74-105). 

 

Закључак се доставља подносиоцу захтева и објављује се на званичној интернет 

страници Општине Уб. 

 

 

                                                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

    Милена Ђокић, дипл.просторни планер                              

 


