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Општинска управа Општине Сента, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за
урбанизам,  грђевинске и комуналне послове, поступајући по захтеву Тертеи Иштван, Горњи
Брег , Ђемреи пут бр. 74, поднетог преко пуномоћника Аго Чаба ( ЈМБГ 2903969820029), из
Сенте  ул.  Доситеја  Обрадовића  27/3, за  издавање локацијских  усалова,  на  основу чл.8  ђ
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",  бр.  72/2009,  81/2009  –  испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 -
одлука  УС,  132/2014  и  145/2014), члана  8  став  1,2  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене процедуре електронским путем  ("Сл.гласник РС", бр.113/2015, 96/2016) и чл. 210.
Закона о општем управном поступку ( „ Сл. Лист СРЈ „ бр. 33/1997 и 31/2001 у Сл. Гласник РС
„ бр. 30/2010)  доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ се захтев за издавање локацијских услова под бр. ROP-SEN- 3528 – LOC-1/2017
од 20.02.2017.  године (евидентираног у писарници  Општине Сента  353-6/2017-IV/05 )  за
изградњу мање црпне станице за наводњавање  к.п. бр. 17238 К.О. Сента, са прикључењем
објекта  на   електроенергетски  систем, због  нису  испуњени  формалних  услова  за  даље
поступање по захтеву и недостатака у садржини достављеног идејног решења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана  20.02.2017  године  Тертеи  Иштван  из  Горњег  Брега,  ул.  Ђемреи  пут  бр.  74,  чији  је
пуномоћник Аго Чаба, из Сенте ул. Доситеја Обрадовића бр. 27/3, обратио се овом Одељењу
захтевом у форми електронског документа за издавање локацијских услова за изградњу мање
црпне  станице  за  наводњавање  к.п.17238  К.О.  Сента,  са  прикључењем  објекта  на
електроенергетски систем. 

Уз захтев приложено је:

1. Идејно решење IDR-4-01-2017, израђен од стране Alfa – m s.z.r Сента;

2. доказ  о  уплати  накнаде  за  вођење  централне  евиденције  за  издавање  локацијских
услова;

3. Овлашћење, од 22.11.2016. године ;

По  пријему  захтева  за  издавање  локацијских  услова,  овај  Одсек  је  приступио  провери
испуњености  формалних  услова  за  даље  поступање  по  захтеву,  прописаних  чл.  6.  и  7.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  ("Сл.гласник
РС", бр.113/2015, 96/2016), и утврдио да захтев садржи следеће недостатке:

 Уз  захтев  није  приложен  доказ  о  уплати  прописане  таксе,  тј.  Републичка
административана такса ( на основу чл. 26. Закона о републичким административним таксама
("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009,
50/2011,  70/2011  -  усклађени  дин.  изн.,  55/2012  -  усклађени  дин.  изн.,  93/2012,  47/2013  -
усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 - усклађени дин. Изн. ), и Општинска административна
такса тарифни бр. 3 ( „ Сл. Лист општине Сента“, број 22/2013)

Недостаје  геодетски  снимак  постојећег  стања  на  катастарској  подлози,  израђен  од
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стране овлашћеног лица уписаног у одговарајућои регистар у складу са законом;

 Идејно решење мора да буде израђен  у складу са  правилником којим се уређује
садржина техничке документације тј. Правилник о садржин, начину и поступку израде и
начин  вршења  контроле  техничке  документације  према  класи  и  намени  објеката  (  „  Сл.
Гласник РС „ бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016);

- 0.5 Општи подаци о објекту и локацији:

 Увидом у званичну електронску базу података РГЗ-а,  утврђено је да у захтеву и у
идејном решењу наведен стари број парцеле за изградњу објекта;

 У  табели  нису  наведени  сви  катастарске  парцеле  преко  којих  прелазе
електроенергетски вод до прикључка;

 У табели  Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска
општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу није испуњен;

- Графичка документација:

 Графичка  документација  идејног  решења  за  линијске  инфраструктуре  садрже
графичке прилоге у одговарајућој размери у складу са чл. 40 Правилника о садржин,
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката ( „ Сл. Гласник РС „ бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016):
1а)  подужни профил трасе,  са  приказом карактеристичних преломних тачака  трасе

(1:25000-1:2500)  који садржи минимум података неопходних за  издавање услова за

пројектовање  и  прикључење,  осим  за  подземну  линијску  инфраструктуру

електронских  комуникација,  подземне  електро-енергетске  водове  и  друге  линијске

водове за које ти подаци нису неопходни да би се утврдили услови за пројектовање и

прикључење;

2) генералне диспозиције већих објеката; 

3) карактеристичне попречни профиле (1:100-1:25). 

Графички прилози идејног решења се израђују на геодетској подлози, за коју није

неопходно  прибављати  оверу,  а  та  подлога  садржи  топографски  приказ  терена,  са

минимумом  података  неопходних  за  утврђивање  локацијских  услова  и  уцртаним

границама парцела.

Изузетно,  за  подземну  линијску  инфраструктуру  електронских  комуникација  и

подземне електро-енергетске водове, геодетска подлога из става 4. овог члана не мора

да садржи топографски приказ терена.

Ситуација из идејног решења приказана је на стари копији плана уместо на геодетском

снимку;

НАПОМЕНА: Локацијски услови не гласи на име подносиоца захтева за њихово издавање, па их

у поступку прибављање грађевинске дозволе или решење по чл. 145 Закона може употребити

друго лице које испуњава услове за подношење тог захтева, тј. ко има одговарајуће право на

земљишту ( права својине, право закуп у јавној својини итд).

Како захтев садржи недостатак у садржини достављеног Идељног решења, нису испуњени
формални  услови  за  даље  поступање  по  захтеву,  те  је  у  складу  са  чланом   8.  сатв  1.
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Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  ("Сл.гласник
РС", бр.113/2015), одлучено као диспозитиву овог закњучка.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка из ст. 1,2 овог члана, 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 и накнаду.

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.

Ако уз усаглашени захтев из става 6. овог члана подносилац достави измењен документ у
односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по
том измењеном документу.
Ако  због  измењеног  документа  наступи  додатни  формални  недостатак  који  је  разлог  за
одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из става 6. овог члана.
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против закључка из ст. 1,2 овог члана подносилац захтева
може изјавити приговор надлежном општинском, односно градском већу,  преко надлежног
органа, у року од три дана од дана достављања. 

Закључак доставити:

 подносиоцу захтева преко пуномоћника;

 архиви;

 
                       ПРЕДМЕТ ОБРАДИО:                                                         
                         Урбаниста    
Руководилац Одсека за урбанизам грађевинске
                  и комуналне послове                                                              
          Виг Корнелиа дипл.инг.грађ.                                           

                                                                                                      Начелник одељења   
                                                                                           за грађевинске и комуналне послове     
                                                                                                Туза Валериа дипл.инг.грађ.
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