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 Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Младеновац, решавајући по 
захтеву број ROP-MLA-21256-LOC-1/2019, интерни број III-07-350-241/2019 од 23.07.2019.године, 
Градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6,  који је поднет кроз ЦИС- Агенције за привредне 
регистре Београд ул. Бранкова број 25, преко пуномоћника Драгослава Ћирић, предузетника Пројектног  
бироа  "Град пут" из  Лознице ул. Плочанска бр. бб, за издавање локацијских услова за изградњу пешачке 
стазе укупне дужине  1.943,93m, ширине од 1,50m - 2,00m, у појасу регулације ул. Краља Петра Првог, (кп. 
бр. 5806/1 КО Младеновац Варош), улице Војводе Вићентија ( кп. бр. 5806/2 КО Младеновац Варош и кп. 
бр. 4143/1 КО Међулужје) - деоница од  О.Ш. "Коста Ђукић" ( кп. бр. 4435 КО Младеновац Варош) до 
ресторана "Трон"( кп.бр.  4383/2 КО Међулужје), 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-21256-LOC-1/2019, интерни број III-07-350-241/2019 од 
23.07.2019.године, Градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, који је поднет кроз ЦИС-  
Агенције за привредне регистре Београд ул. Бранкова број 25, преко пуномоћника Драгослава Ћирић, 
предузетника Пројектног  бироа  "Град пут" из  Лознице ул. Плочанска бр. бб, за издавање локацијских 
услова зa изградњу пешачке стазе укупне дужине  1.943,93m, ширине од 1,50m - 2,00m, у појасу регулације 
ул. Краља Петра Првог, (кп. бр. 5806/1 КО Младеновац Варош), улице Војводе Вићентија ( кп. бр. 5806/2 
КО Младеновац Варош и кп. бр. 4143/1 КО Међулужје) - деоница од  О.Ш. "Коста Ђукић" ( кп. бр. 4435 
КО Младеновац варош) до ресторана "Трон"( кп.бр.  4383/2 КО Међулужје)- јер нису испуњени формални 
услови за даље поступање по захтеву. 
 

   О б р а з л о ж е њ е    
 

Градска општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, преко пуномоћника Драгослава Ћирић, 
предузетника  Пројектног  бироа  "Град пут" из  Лознице ул. Плочанска бр. бб, обратила  се захтевом  број 
ROP-MLA-21256-LOC-1/2019, интерни број III-07-350-241/2019 од 23.07.2019.године, кроз ЦИС-Агенције 
за привредне регистре, Београд, ул. Бранкова бр.25, за издавање локацијских услова зa изградњу пешачке 
стазе укупне дужине  1.943,93m, ширине од 1,50m - 2,00m, у појасу регулације ул. Краља Петра Првог, (кп. 
бр. 5806/1 КО Младеновац Варош), улице Војводе Вићентија ( кп. бр. 5806/2 КО Младеновац Варош и кп. 
бр. 4143/1 КО Међулужје) - деоница од  О.Ш. "Коста Ђукић" ( кп. бр. 4435 КО Младеновац Варош) до 
ресторана "Трон"( кп.бр.  4383/2 КО Међулужје). 

  
Уз захтев је достављена следећа документација:  

-Идејно решење - главна свеска и пројекат пешачке стазе, број  15-07-0 од јула 2019.год, зa 
изградњу пешачке стазе укупне дужине  1.943,93m, ширине од 1,50m - 2,00m, у појасу регулације 
ул. Краља Петра Првог, (кп. бр. 5806/1 КО Младеновац Варош), улице Војводе Вићентија ( кп. бр. 
5806/2 КО Младеновац Варош и кп. бр. 4143/1 КО Међулужје) - деоница од  О.Ш. "Коста Ђукић" 



( кп. бр. 4435 КО Младеновац варош) до ресторана "Трон"( кп.бр.  4383/2 КО Међулужје), 
израђено и оверено од стране Пројектног бироа "ГРАД ПУТ"  са седиштем у Лозници, одговорнo 
лице,  главни пројектант и одговорни пројектант пројекта Драгослав Ћирић,  дипл. инж. грађ. са 
лиценцом број 315 Ј479 10; 
- Овлашћење од ЈП "Путеви Србије" брј 953-16637 д 27.06.2019.год. 
- Информацију о локацији број III-07-350-Сл./2018 од  27.07.2018.год. издата од стране овог   
Одељења; 
- Катастарско-топографски план за предметну парцелу, израђен од стране Геодетског бироа "CAD 
Soluttions d.o.o. Нови Београд; 

  - Пуномоћје број II-00-96-3/21/2019 од 29.01.2019.год; 
  - доказ о уплати таксе за ЦЕОП у износу од 2.000,00дин. 
 
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,   
 -  Предузећа за телекомуникације а.д. "Телеком  Србија", Београд ул. Таковска бр. 2,  
 -  ЈКП "Београдске Електране", Нови Београд,  
 -  ЈП  "Путеви Србије", Београд, Булевар краља Александра број 282. 

 
 Поступајући по захтеву од  06.08.2019. године  Јавно предузеће  "Путеви Србије", Београд, Булевар 
краља Александра број 282, доставило је одговор у коме се наводи да се не могу издати услови за 
предметну изградњу јер је након увида у достављено идејно решење утврђено да је  планирана изградња 
тротоара на државном путу па сходно чл. 4 Закона о путевима ("Сл. гласник РС", број 41/18 и 95/2018.-др-
закона) и чл. 133. 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 и 83/18), захтев није поднет од стране 
надлежног органа за издавање локацијских услова. 
 На основу чл. 53а и 133. 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 и 83/18), локацијке услове 
и грађевинску дозволу за изградњу државних путева првог и другог реда, путних објеката и саобраћајних 
прикључака на ове путеве и граничних прелаза издаје министарство надлежно за послове урбанизма.  
 На основу члана 4. Закона о путевима („Сл.грасник РС“ број 41/18)  јавни пут обухвата:  
 1) труп пута, који чине доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и уређаји за 
 одводњавање пута и заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.) и горњи строј пута 
 (коловозна конструкција, ивичне траке, ивичњаци, риголе, банкине, берме, разделне траке и сл.),  
 2) путне објекте, 
 3) саобраћајне прикључке,  
 4) путно земљиште,  
 5) тротоаре, пешачке и бициклистичке стазе у путном земљишту,  
 6) ваздушни простор изнад коловоза,  
 7) функционалне садржаје пута,  
 8) саобраћајну сигнализацију и опрему,  
 9) интелигентне транспортне системе (ИТС), 10) опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине. 
 Јавни пут, поред елемената из става 1. овог члана, обухвата и пратеће садржаје за потребе 
корисника пута, уколико су предвиђени техничком документацијом за изградњу или реконструкцију јавног 
пута.  



 Чланом 84. Закона о путевима („Сл.Гласник РС“ број 41/18) прописано је следеће:  
 - планским документом одређују се деонице јавног пута, односно путног објекта са додатним 
 елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за паркирање, јавна 
 расвета, светлосна и друга сигнализација, аутобуска стајалишта, бициклистичке стазе, пешачке 
 стазе и  сл.), објекти и опрема који одговарају потребама насеља;   
 - изградњом додатних елемената пута из става 1. овог члана, не може се нарушити континуитет 
 трасе  тог пута и саобраћаја на њему;  
 -  додатни елементи државног пута за потребе насеља из става 1. овог члана, могу се изградити на 
 захтев  јединице локалне самоуправе, уз претходно прибављање сагласности управљача државног 
 пута;  
 -  изузетно од става 3. овог члана изградња тротоара, пешачких и бициклистичких стаза, уз 
 државни пут кроз насеље је обавезујућа за јединице локалне самоуправе;  
 -  трошкове изградње елемената државног пута из ст. 3. и 4. овог члана, сноси јединица локалне 
 самоуправе која је захтевала изградњу тих елемената.  
 

Одредбама члана 53а. став 4. Закона о планирању и изградњи прописано је да локацијске услове за 
објекте из члана 133. овог закона издаје министарство надлежно за послове урбанизма, односно надлежни 
орган аутономне покрајине за објекте из члана 134. овог закона, а ставом 5. истог члана да локацијске 
услове за објекте који нису одређени у члану 133. и 134. овог закона издаје надлежни орган јединице 
локалне самоуправе. 

 
Одредбама члана 133. став 2. тачка 14. прописано је да Министарство надлежно за послове 

грађевинарства издаје грађевинску дозволу за изградњу државних путева првог и другог реда, путних 
објеката и саобраћајних прикључака на ове путеве и граничних прелаза. 

Одредбама члана 7. став 1. тачка 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем прописано је да по пријему захтева за издавање локацијских услова надлежни орган 
проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је 
надлежан за поступање по захтеву. 
 Чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7 
овог Правилника, односно ако се за предметну изградњу или извођење радова не прибављају локацијски 
услови, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих 
недостатака, односно разлога за одбацивање (таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, 
односно сваки од недостајућих прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев). 
 Одредбама члана 36. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016) 
прописано је да орган пази по службеној дужности у току целог поступка на своју стварну и месну 
надлежност и, ако нађе да није надлежан уступа списе надлежном органу. 
 

На основу наведених чињеница које су утврђене у току поступка, а у складу са горе цитираним 
одредбама, а како поднети захтев не испуњава формалне услове  јер  Градска општина Младеновац није 
надлежна за поступање по поднетом захтеву већ је надлежно Министраство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, ово Одељење је донело одлуку као у диспозитиву решења.   

 
 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 и 85/18 ). 
 
 
 Доставити: 

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

                                НАЧЕЛНИК 
                  Златко Рогић, дипл. правник 
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	-  ЈКП "Београдске Електране", Нови Београд,
	-  ЈП  "Путеви Србије", Београд, Булевар краља Александра број 282.
	Поступајући по захтеву од  06.08.2019. године  Јавно предузеће  "Путеви Србије", Београд, Булевар краља Александра број 282, доставило је одговор у коме се наводи да се не могу издати услови за предметну изградњу јер је након увида у достављено идејно решење утврђено да је  планирана изградња тротоара на државном путу па сходно чл. 4 Закона о путевима ("Сл. гласник РС", број 41/18 и 95/2018.-др-закона) и чл. 133. 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 и 83/18), захтев није поднет од стране надлежног органа за издавање локацијских услова.
	На основу чл. 53а и 133. 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 и 83/18), локацијке услове и грађевинску дозволу за изградњу државних путева првог и другог реда, путних објеката и саобраћајних прикључака на ове путеве и граничних прелаза издаје министарство надлежно за послове урбанизма.
	На основу члана 4. Закона о путевима („Сл.грасник РС“ број 41/18) 	јавни пут обухвата:
	1) труп пута, који чине доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и уређаји за 	одводњавање пута и заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.) и горњи строј пута 	(коловозна конструкција, ивичне траке, ивичњаци, риголе, банкине, берме, разделне траке и сл.),
	2) путне објекте,
	3) саобраћајне прикључке,
	4) путно земљиште,
	5) тротоаре, пешачке и бициклистичке стазе у путном земљишту,
	6) ваздушни простор изнад коловоза,
	7) функционалне садржаје пута,
	8) саобраћајну сигнализацију и опрему,
	9) интелигентне транспортне системе (ИТС), 10) опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине.
	Јавни пут, поред елемената из става 1. овог члана, обухвата и пратеће садржаје за потребе корисника пута, уколико су предвиђени техничком документацијом за изградњу или реконструкцију јавног пута.
	Чланом 84. Закона о путевима („Сл.Гласник РС“ број 41/18) прописано је следеће:
	- планским документом одређују се деонице јавног пута, односно путног објекта са додатним 	елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за паркирање, јавна 	расвета, светлосна и друга сигнализација, аутобуска стајалишта, бициклистичке стазе, пешачке 	стазе и 	сл.), објекти и опрема који одговарају потребама насеља;
	- изградњом додатних елемената пута из става 1. овог члана, не може се нарушити континуитет 	трасе 	тог пута и саобраћаја на њему;
	-  додатни елементи државног пута за потребе насеља из става 1. овог члана, могу се изградити на 	захтев 	јединице локалне самоуправе, уз претходно прибављање сагласности управљача државног 	пута;
	-  изузетно од става 3. овог члана изградња тротоара, пешачких и бициклистичких стаза, уз 	државни пут кроз насеље је обавезујућа за јединице локалне самоуправе;
	-  трошкове изградње елемената државног пута из ст. 3. и 4. овог члана, сноси јединица локалне 	самоуправе која је захтевала изградњу тих елемената.

