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Одељење за комуналне послове,  урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске
Управе општине Ада, поступајући по захтеву  „BENETTI BRAND” доо Ада (МБ:20815701 ПИБ:107500824)  из  Аде,
улица  Сенћански  пут број  55/а, поднетог  преко  пуномоћника  Елеонора  Апро  (ЈМБГ:0407964825109)  као
овлашћено лице “iS” доо Ада,  за издавање Локацијских услова, на основу члана 53а. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука  УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14),   члана 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист
СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010),  члана 8. став 2.  Правилника о  поступку спровођења
обједињене процедуре  електронским путем ("Сл. гласник РС", бр.  113/2015) и члана 11. Одлуке о општинској
управи општине Ада („Сл. лист општине Ада“, број 36/2012),  доноси:

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ  СЕ  захтев „BENETTI  BRAND” доо  Ада  (МБ:20815701 ПИБ:107500824)  из  Аде, улица
Сенћански  пут број  55/а, за  издавање  Локацијских  услова  за  изградњу  индустријског  објекта -
магацин,  категорије  В и класификационог броја  125103, у  Ади у улици Сенћански пут  број  57., на
катастарској парцели број 699 и 701 К.О. Ада, због недостатка у садржини достављене техничке
документације.

О б р а з л о ж е њ е

Одељењу  за  комуналне  послове,  урбанизам,  грађевинарство  и  заштиту  животне  средине
обратио се „BENETTI BRAND” доо Ада (МБ:20815701 ПИБ:107500824) из Аде, улица Сенћански пут број
55/а, путем пуномоћника Елеонора Апро (ЈМБГ:0407964825109) као овлашћено лице “iS” доо Ада, кроз
ЦИС са захтевом  број ROP-ADA-8104-LOC-1/2016,  заведен под бројем  353-10/2016-05 од  06.05.2016.
године за издавање Локацијских услова за изградњу  индустријског  објекта -  магацин,  категорије  В и
класификационог броја 125103, у Ади у улици Сенћански пут број 57., на катастарској парцели број 699
и 701 К.О. Ада.

Поступајући по наведеном захтеву ово одељење у оквиру обједињене процедуре се обратило
имаоцима  јавних  овлашћења  и  то  ЈКП  "Стандард"  Ада  из  Аде,  „ЕПС  Дистрибуција“  доо Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица из Суботице и "Телеком Србија" ад Београд ИЈ Суботица из
Суботице са захтевом за прибављање услова у складу са чланом 54. став 1. Закона о планирању и
изградњи  и  чланом  11.  Правилника  о  поступку спровођења обједињене процедуре  електронским
путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015). 

По захтеву овог  одељења имаоц јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“  доо Београд Огранак
Електродистрибуција  Суботица  из  Суботицеје је  доставио ОБАВЕШТЕЊЕ  О  НЕМОГУЋНОСТИ
ИЗДАВАЊА  УСЛОВА  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ број  87.1.0.0.-D.07.09.-127731/16  од
13.05.2016. године у коме установљују следеће:
- У Идејном решењу бр. Е-33/16 од 04.2016. године није децидно наведено колика је максимална 
једновремена снага потребна за предметни објекат на к.п. бр. 699 и 701 К.О. Ада.
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- На к.п. бр. 699 и 701 К.О. Ада постоји купац ел. енергије са максималном једновременом 
одобреном снагом од 5,75 кW. Потребно је у Идејном решењу дефинисати да ли максимално 
једновремена одобрена снага од 5,75 кW је довољна за напајање ел. енергијом предметног објекта, 
магацин на к.п. бр. 699 и 701 К.О. Ада. 

- Постојећи прикључак (ЕД број 901231052) на који се позивате у идејном решењу се односи за 
објекат на к.п. бр. 700 К.О. Ада.

У складу  са  чланом 12.  став  2.  Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре
електронским  путем ("Сл.  гласник  РС",  бр.  113/2015)  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.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник
РС", бр. 113/2015).

Чланом 8. став 2.  Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре  електронским
путем ("Сл.  гласник  РС",  бр.  113/2015)  прописано  је  да  ће  надлежни  орган  захтев  за  издавање
локацијских услова одбацити закључком ако локацијске услове не може да изда због недостатка у
садржини идејног решења достављеног уз тај захтев, уз навођење свих недостатака, односно разлога
за одбацивање,  не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ
Закона.

Чланом 8. став  6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  електронским
путем ("Сл. гласник РС", бр.  113/2015) прописано је да 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 усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, није у обавези да
доставља  осталу  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.

На  основу  овако  утврђеног  чињеничног  стања  стекли  су  се  услови  за  примену  цитираног
прописа, те је одлучено као у диспозитиву.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити посебна жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине АП Војводине са седиштем у Новом Саду у року од 15 дана
од дана достављања овог решења. 
Жалба се предаје непосредно овом првостепеном органу писмено или усмено на записник или шаље
препоручено путем поште са таксом у износу од 440,00 динара по Тар.бр. 6. Одељак А ЗАТ-а.

Шеф Одељења                             
Атила Волфорд                            
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