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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. став1. 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 изградњу фекалне канализације
за село Извор општина Бабушница, на катастарским парцелама број : 995/2, 995/1, 1038/4,
К.О.Бабушница; 4295/1, 2197, 2206, 2196, 2190/1, 2191/1, 4295/6, 2246/2, 2245/2, 2244/2, 2243/2,
2242/2, 2192/4, 2238/2, 2193/7, 2231/2, 2230/2, 2228/2, 2193/5 и 1965 КО Извор, 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 дана 11.04.2017. године, под бројем ROP-BAB-27824-LOC-2/2017,
захтев за издавање локацијских услова за изградњу фекалне канализације за село Извор
општина Бабушница, на катастарским парцелама број : 995/2, 995/1, 1038/4, КО Бабушница;
4295/1, 2197, 2206, 2196, 2190/1, 2191/1, 4295/6, 2246/2, 2245/2, 2244/2, 2243/2, 2242/2, 2192/4,
2238/2, 2193/7, 2231/2, 2230/2, 2228/2, 2193/5 и 1965 КО Извор.
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 пројектовања планираног објекта и то : ЈП Путеви Србије, ЈКП Комуналац
из Бабушнице, Телеком СРБИЈЕ иј Ниш, ЕПС Дистрибуција Огранаг Електрдистрибуција
Пирот, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републичка дирекцоја за
воде, 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 услова за пројектовање за укрштање, паралелно
вођење и постављање инсталације у земљишном и заштитном појасу државног пута I и II реда,
датог од стране имаоца јавног овлашћења ЈП Путеви Србије, Обавештење број ДБ 37 од
27.04.2017. године, обавестили су да приложено Идејно решње уз наведени захтев не садржи
све податке прописане Правилником о поступку израде и начину вршења техничке контроле
документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016
и 96/2016), те да идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном
појасу државног пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге :
-геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама
парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, која
не мора да буде оверена од стране органа надлежног за послове државног премера и каастра),
са дефинисаним положајем планираних инсталација, и заштитних цеви и растојањем у односу
на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања
(пречник инсталаоије, дубина полагања поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви,
дужину подбушивања и др.),
- шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто-фото подлози,
са приказаним државним путевима.
Такође ситуациони план са приказом планираног решења, није сачињен на геодетској
подлози, која садржи топографски приказ терена, са минимумом података неопходних за
утврђивање локацијских услова и уцртаним границама парцела.
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.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније
30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов
усаглашен захтев и отклони све недостатке, недоставља се документација поднета уз захтев
који је одбачен нити се поново плаћа административна такса, а сходно члану 18. став 4.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник
РС“ бр. 113/15 и 96/2016).
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.
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
Референт,
Небојша Николић,

Шеф одсека,
Владан Савић, дипл.грађ.инж

