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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка
Бања, поступајући по захтеву ЈП „Бели извор“ 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 ЈП „Бели извор“ за издавање локацијских услова на к.п.бр. 1671/3, 2157, 1672,
1793/2, 1793/1, 1808/2, 1802, 2159, 2128, 1889/1, 1935, 1889/1, 2161, 1904/5, 2185 К.О. Врњачка Бања
за изградњу доводног цевовода од резервоара „Дуга“ до прекидне коморе „Трешња“,као непотпун.
Образложење

Служби за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове, Одсек за урбанизам и екеолошке
полове обратило се ЈП „Бели извор“ за добијање локацијских услова за изградњу доводног цевовода
од резервоара „Дуга“ до прекидне коморе „Трешња“ на к.п.бр.1671/3 ,2157, 1672, 1793/2, 1793/1,
1808/2, 1802, 2159, 2128, 1889/1, 1935, 1889/1, 2161, 1904/5, 2185 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 доградњу објекта за које се издаје грађевинска дозвола , као и за објекте
који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру .
Чланом 3 став 1 и 2 Правилника о поступку спровођења обједињење процедуре електронским путем
прописано је да се обједињена процедура , однсно одређене фазе обједињене процедуре покрећу
пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева , односно пријаве кроз ЦИС , који се
потписују квалификованим електронским потписом, те да сва акта која доносе, одосно размењују,
надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у тој
процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних
овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају се у форми електронског документа, у
pdf формату, потписаном квалификованим електронским потписом. Став 3 истог члана прописује да се
техничка документација доставља и у dwg ili dwf формату ,(опционо дигитално потписивана). , чл.4
када је прописана овера техничке документације она поред осталих потписа и овере мора да садржи и
дигитализоовани печат пројктне организације .Чланом 6. наведеног Правилника прописано је да се
поступак за издавање локацијских услова покреће подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС,
те да се уз захтев прилаже идејно решење израђено у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације и доказ о плаћеној накнади за подношење захтева за Централну
евиденцију. 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 ии начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта а потписано у складу
са чланом 3. став 2, 3 и 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем за тражену врсту радова „ Сл.гласник РС „ 23/15 и 77/15) .Недостаје PDF формат Главне
свеске –потписан ,dwg ili dwf формат ,(опционо дигитално потписан),такође недостаје
дигитализовани печат пројектне организације. Чланом 8. став 1. наведеног Правилника прописано
је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7. овог
правилника, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење
свих недостатака, односно разлога за одбацивање. Чланом 8. став 2. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре прописано је да ће захтев за издавање локацијских услова
одбацити закључком и када идејно решење не садржи потребне податке за издавање локацијских
услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену
техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона. На основу овако утврђеног
чињеничног стања стекли су се услови за примену цитираних прописа, те је одлучено 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. 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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