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Бабушница
Општинскa управa општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек
за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове,
решавајући по захтеву инвеститора Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788,
ПИБ 102145694, за издавање локацијских услова, а на основу члана 8ђ. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14), члана 8. Став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број113/2015 и 96/2016) доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Општине Бабушница, Ратка Павловића 1.
МБ 07172788, ПИБ 102145694, за издавање локацијских услова за пројектовање и изградњу
саобраћајнице са друмским мостом на реци Лужници, категорије Г, класификациони број
211201, на катастарским парцелама број : 830, 826, 827, 831, 832, 833/1 и 852/1 КО
Бабушница, у Бабушници, поднет овом органу 02.10.2017. године, због недостатака у
садржини достављеног Идејног решења.
Образложење
Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694,, преко
пуномоћника ЈКП ,,Комуналац,, Бабушница, 7 Јули бр. 20, МБ 07328389, ПИБ 100325445,
поднела је овом органу дана02.10.2017. године, под бројем ROP-BAB-27140-LOCН-2/2017,
захтев за издавање локацијских услова за пројектовање и изградњу саобраћајнице са
друмским мостом на реци Лужници, категорије Г, класификациони број 211201, на
катастарским парцелама број : 830, 826, 827, 831, 832, 833/1 и 852/1 КО Бабушница, у
Бабушници.
Поступајући по наведеном захтеву, Општинскa управa општине Бабушница,
Одељење за привреду и финансије Одсек за привреду, урбанизам, комунално-стамбене,
имовинске и инспекцијске послове се по прибављању података од органа надлежног за
послове државног премера и катастра, обратио имаоцима јавних овлашћења са захтевом за
издавање услова за пројектовање и прикључење планираног објекта, а у складу са чланом
54. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), чланом 11. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“
број113/2015 и 96/2016) и члана 8. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник
РС“ број 35/2015 и 114/2015).

У одговору на захтев за издавање водних услова за израду техничке документације за
извођење радова на изградњи саобраћајнице са друмским мостом на реци Лужници у
Бабушници, на кп.бр. : 830, 826, 827, 831, 832, 833/1 и 852/1 КО Бабушница, од стране
имаоца јавног овлашћења ЈВП Србијаводе, ВПЦ „Морава“ Ниш, број 2-07-6293/2 од
10.10.2017. одине, обавестили су да не могу да издају водне услове из следећих разлога:
-Идејно решење није урађено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
Прилог 10: Посебни садржаји идејног решења за објекте за које се прибављају водни
услови“, („Службени гласник РС“, број 23/2015, 77/2015,58/2016 и 96/2016),
-За издавање водних услова ЈВП „Србијаводе“ Београд ће у поступку обједињене
процедуре, по службеној дужности прибавити Мишљење РХМЗ-а. Како би били у
могућности да потражују наведено мишљење уз захтев је потребно доставити Хидролошку
студију-прорачун великих вода реке Лужнице, који ће поред прорачуна садржати и
прегледну карту слива реке Лужнице.
Чланом 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем прописано је да ако ималац јавних овлашћења достави надлежном
органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због
недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских
услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у
складу са чланом 8.став 2. овог правилника.
Чланом 8. став 2. Правилника прописано је да ће надлежни орган захтев за
издавање локацијских услова одбацити закључком ако локацијски услови не може да изда и
због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз тај захтев, уз навођење свих
недостатака, односно разлогa за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке
документације у складу са одредбом члана 8ђ. Закона o планирању и изградњи.
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.
Сходно члану 8. став 9. Правилника, због додатних формалних недостатака у
измењеној документацији подносилац не може поново користити право из става 6. овог
члана на подношење усаглашеног захтева.
Како је од стране напред наведеног имаоца јавног овлашћења утврђен недостатак у
садржини Идејног решења, те нису испуњени услови за даље поступање по предметном
захтеву, сходно члану 8. став 2. а у вези са чланом 12. став 2. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015 и
96/2016), применом одредби члана 8ђ Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.
72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15) одлучено је као у
диспозитиву овог Закључка.
Правна поука: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу
општине Бабушница у року од 3 дана од дана достављања закључка са доказом о уплати
накнаде у износу од 220 динара, на рачун 840-742351843-94 са позивом на број 97 80-006,
преко Одељења за привреду и финансије-Одсека за привреду, урбанизам, комуналностамбене, имовинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Бабушница .
Закључак доставити:
- подносиоцу захтева
- архиви и објавити на веб-сајту општине Бабушница
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