
 

Општинско веће Општине Велико Градиште, решавајући у другом степену у управном 

поступку по приговору Лазић Милована из Великог Градишта, ул.Вука Караџића бр.10 , 

поднетог преко пуномоћника, Живорада Илића , на на Закључак Одељења за урбанизам 

и имовинско правне послове број ROP-VGR-11872-LOCH-2/2022, заводни број одељења 

353-306/2022-06 од 14.06.2022 године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(‘’Сл.гласник РС’’бр.129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 70. 

Статута Општине Велико Градиште (Сл.гласник општине Велико Градиште бр.2/2019), 

члана 10. Пословника Општинског Већа (Сл.гласник општине Велико Градиште 

бр.7/2019) и члана 167. Закона о општем управном поступку (‘’Сл.гласник РС’’бр.18/16 и 

95/18-аут.тумачење), на 57. седници одржаној 11.07.2022.г. је донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ приговор Лазић Милована из Великог Градишта, ул. Вука Караџића 

бр.10, поднет преко пуномоћника Живорада Илића  из Голупца од 21.06.2022. године, на 

Закључак Одељења за урбанизам и имовинско правне послове број ROP-VGR-11872-

LOCH-2/2022, заводни број одељења 353-306/2022-06 од 14.06.2022 године као 

НЕОСНОВАН. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Закључком Одељења за урбанизам и имовинско правне послове број ROP-VGR-

11872-LOCH-2/2022, заводни број  353-306/2022-06 од 14.06.2022 године  одбачен је 

захтев Лазић Милована  из Великог Градишта, ул. Вука Караџића бр.10, поднет преко 

пуномоћника Живорада Илића  из Голупца, за издавање локацијских услова за 

реконструкцију и доградњу  стамбеног објекта на кп.бр.507 КО Велико Градиште као 

неуредан. 

Дана 21.06.2022. године на предметни закључак изјављен је приговор Општинском 

већу од стране Лазић Милована  из Великог Градишта, ул. Вука Караџића бр.10, поднет 

преко пуномоћника Живорада Илића  из Голупца. 

Првостепени орган је ценио приговор и нашао да је иста благовремена, дозвољена и 

изјављена од стране овлашћеног лица у законском року. Исти је приговор са списима 

предмета и одговором на приговор доставио Општинском већу општине Велико 

Градиште, као другостепеном органу на даље поступање. 

И другостепени орган је става да је приговор благовремен, дозвољен и изјављен од стране 

овлашћеног лица у законском року. 

Приговор је изјављен како је наведено,  због неправилно утврђеног чињеничног стања и 

погрешне примене материјалног права. Наиме, подносилац приговора истиче да се у 

конкретном случају ради о реконструкцији и доградњи постојећег објекта а не о новој 

градњи, да је за постојећи објекат грађевинска линија одређена положајем тог постојећег 

објекта и геодетским подацима у катастру, да је првостепеном органу достављен 

геодетски снимак обејкта, копија плана парцеле са постојећим објектима којима је 

одређен   положај па га не одређује  одговорни пројектант.  Даље истиче да првостепени 

орган у самом закључку наводи  да на постојећим објектима који залазе уз грађевинску 

линију  а не нарушавају регулацију интервенције  у погледу доградње  дозвољена је 

доградња  у хоризонталном габариту до дефинисане грађевинске линије у складу са 

задатим параметрима а „грађевинска линија за постојећи објекат је линија која је 

паралелна регулационој линији која пролази кроз најближу тачку постојећег објекта уз 

регулациону линију“ како је прописано чланом 2 тачка 10 Закона о планирању и 

изградњи. Нејасни су разлози првостепеног органа због којих је захтев за издавање 



локацијских услова одбијен а затим и одбачен  ако је планом дефинисано да је доградња  

у хоризонталном габариту дозвољена до дефинисане грађевинске линије.   

Подносилац приговора даље у свом приговору наводи како није правилно примењен члан  

8. Правилника о поступку провођења обједињене процедуре електронским путем, јер није 

прво примењен члан 7 Праилника и члан 8 став 1, па нема основа за примену става 2.  

Тражи од другостепеног органа да прихвати приговор и закључак укине.  

У одговору на приговор првостепени орган истиче да је дана 18.04.2022. године, 

Лазић Милован из Великог Градишта, ул. Вука Караџића бр. 10, поднео преко 

пуномоћника Живорада Илића из Голупца, захтев број ROP-VGR-11872-LOC-1/2022, 

односно заводни бр.одељења 353-255/2022-06 за издавање локацијских услова за 

реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на катастарској парцели број 507 у К.О. 

Велико Градиште. 

На основу увида у приложену техничку и другу документацију од стране 

првостепеног органа утврђено је да се: 

- у текстуалној документацији подносилац позива на погрешан Плански основ, да 

нису наведени  важећи службени гласници на основу којих се издају локацијски услови;  

- приложена одлука о именовању главног пројектанта и Решење о одређивању 

одговорног пројектанта су такође засновани на неодговарајућем законском основу тј. 

недостају одговарајући службени гласници;  

- у табелама које третирају површине, нејасне су и неусклађене исте, обзиром да је 

предмет пројекта реконструкција и доградња постојећег објекта од 2m², односно да се 

укупна бруто развијена површина повећава са 121.00m² на 123.92m², а наведено је да се 

нето површина приземља смањује са 85.55m² на 75.46m². 

- у графичком делу Идејног решења, тачније на ситуационом плану нису назначена 

сва удаљења од граница суседних парцела и јавне површине - саобраћајнице, те нису 

назначене све грађевинске линије на постојећем и планираном ситуационом плану. 

- назначена удаљења дограђеног дела објекта удаљени су од јавне површине свега 

0.6m и 0.55m, што није у складу са правилима градње планског документа - Измена и 

допуна Плана детаљне регулације централног дела насеља Велико Градиште („Сл. 

гласник општине Велико Градиште“, број 13/17 и 25/21) који прописује удаљења од 

границе парцела, односно од саобраћајне површине од 1,5m. 

На основу горе наведеног, захтев је одбачен дана 24.04.2022.године и подносилац 

је обавештен да отклони наведене недостатке и поднесе нов усаглашен захтев за издавање 

локацијских услова. 

Дана 17.05.2022.године, у законском року, овлашћено лице Живорад Илић из 

Голупца, подноси усаглашени захтев за издавање Локацијских услова у име Лазић 

Милована  из Великог Градишта, ул. Вука Караџића бр.10 под бројем ROP-VGR-11872-

LOCH-2/2022 односно заводним бројем одељења 351-306/2022-06. 

Увидом у усаглашени захтев, утврђено ја да подносилац захтева није отклонио  

недостатке из претходно достављеног закључка бр. ROP-VGR-11872-LOC-1/2022, 

заводни бр.одељења 353-255/2022-06  за издавање локацијских услова за реконструкцију 

и доградњу стамбеног објекта на катастарској парцели број 507 у К.О. Велико Градиште. 

Прегледом достављеног Идејног решења за реконструкцију и доградњу стамбене 

зграде са једним станом на к.п.бр.507 К.О.Велико Градиште, у графичком делу Идејног 

решења, тачније на ситуационом плану нису назначена сва удаљења од граница суседних 

парцела и јавне површине - саобраћајнице, те нису назначене све грађевинске линије на 

постојем и планираном ситуационом плану.  

Назначена удаљења дограђеног дела објекта удаљени су од јавне површине свега 

0.6m и 0.55m, што није у складу са правилима градње планског документа - Измена и 

допуна Плана детаљне регулације централног дела насеља Велико Градиште („Сл. 

гласник општине Велико Градиште“, број 13/17 и 25/21) који прописује удаљења од 

границе парцела, односно од саобраћајне површине од 1,5m. 

Подносилац приговора даље у свом приговору наводи како није правилно 

примењен члан 7. и члан 8. Правилника о поступку провођења обједињене процедуре 

електронским путем, што се увидом у исте утврђује да наводи у приговору нису тачни. 



Наиме, чланом 8. Правилника о поступку провођења обједињене процедуре 

електронским путем прописано је одбацивање захтева, право приговора и право на 

подношење усаглашеног захтева, а чланом 7. истог правилника прописано је  провера 

испуњености формалних услова за поступање по поднетом захтеву. 

Примењујући чланове 7. и 8. Правилника о поступку провођења обједињене 

процедуре електронским путем, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове 

донело је Закључак број 353-306/2022-06 од 14.06.2022 године и Закључак број 353-

255/2022-06 од 26.04.2022 године. 

Другостепени орган ценећи Закључак и приговор подносиоца је нашао да је за 

постојеће објекте у конкретној зони, дозвољена доградња и реконструкција али како је 

предметни објекат већ изграђен на мањој удаљености него што прописује постојећи план, 

могућа би била реконструкција и надградња односно доградња објекта уз посебне услове 

прописане Планом. 

Подносилац захтева исте није испунио јер је предметним захтевом тражена 

доградња објекта са назначеним удаљењењима доградње од саобраћајнице у дужини од 

0,6 и 0,55м, а Планским документом је прописано да су обавезна удаљења за сваку 

доградњу у хоризонталном габариту морају бити најмање 1,5м. 

Ценећи наводе из приговора и списа достављеног предмета Општинске управе, 

Одељења за урбанизам и имовинскоправне послове, Општинско веће општине Велико 

Градиште, налази да је првостепени орган правилно применио одредбе Закона о 

планирању и изградњи и остале материјалне прописе па је, у складу Закона о општем 

управном поступку и на основу свега напред изнетог одлучило као у диспозитиву решења. 

Из свега напред изнетог, Општинско веће оштине Велико Градиште, одлучило је 

као у диспозитиву овог Решења, (једногласно) са 5 (пет) гласова „ЗА“, од укупно 

присутних 5 (пет) чланова Општинског већа. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Решење је коначно у управном поступку. Против 

истог жалба није дозвољена, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од 

дана достављања овог решења, пред Управним судом у Београду сходно правилима ЗУС-

а. 

 

Број: 353-255/2022-01-4 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                        ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                         Драган Милић,с.р. 

 

 

 


