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Одељење за комуналне послове,  урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске
Управе општине Ада, поступајући по захтеву  ОПШТИНА АДА,  из Аде, поднетог преко пуномоћника Миленко
Туленчић дипл.  грађ.  инж. из  Новог  Сада,  за  издавање  Локацијских  услова, на  основу  члана  53а.  Закона  о
планирању  и  изградњи  („Сл.  гласник РС“  бр.  72/09,  81/09-исправка,  64/2010-УС,  24/11,  121/2012,  42/2013  –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 146. Закона о општем
управном  поступку  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  18/2016),  члана  8.  став  2.  Правилника  о  поступку спровођења
обједињене процедуре  електронским путем ("Сл. гласник РС", бр.  113/2015,  96/2016 и 120/2017) и члана 12.
Одлуке о општинској управи општине Ада („Сл. лист Општине Ада“ бр. 40/2016, 9/2017 и 15/2018),  доноси:

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ  СЕ  захтев за издавање Локацијских услова за изградњу  Спољне канализационе мреже у
насељу Мол,  категорије  Г и класификационог броја 222311, на катастарским парцелама 3978, 4805,
4437, 4440, 4806, 4620, 4510, 4556, 4587, 4377, 4799, 4798, 4797, 4796, 4795/1, 4794, 4793, 4792, 4791/1,
4791/2, 4791/3, 3931, 4008, 4064, 4135, 4226, 4277, 4335, 2859, 4296, 4295, 4177, 4176, 4035, 4034, 3905,
3554, 3422, 3250, 3308, 2990, 2910, 2909, 2837, 2636/1, 2616/1, 2616/2, 3523, 3452, 3197, 3229, 3046,
2760, 2785, 2819, 2657, 2740, 2721, 3082/1, 3082/2, 3164, 3188, 3466, 3506, 3485, 3484, 3171, 3134, 3133,
2697, 2675, 2674, 2481, 2537, 2508, 2386, 2162, 2163/1, 2251, 1909, 1858, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790,
4781, 4780, 4779, 861, 2449, 2432, 2431, 2092, 2206, 2207, 1938, 1652, 1637, 1963, 1964, 1992, 2034, 918,
840, 797/1, 775, 972, 1215, 1282, 1303, 1418, 1374, 1327, 1140, 1105, 1018, 1074, 681, 1114, 1348, 1349,
4782, 637, 4772, 4771, 441, 427/2, 413, 490, 1624, 1507, 4801, 4802, 1803/4, 1804, 3751, 4803, 4800, 4804,
3813, 3673, 3784, 95, 4765, 2456/2, 2459/4, 2459/3, 2459/2, 2459/1, 2240, 2241 и 3573 К.О.Мол, поднет
од стране ОПШТИНА АДА, из Аде, 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
обратила се ОПШТИНА АДА, из Аде, преко пуномоћника Миленко Туленчић дипл. грађ. инж. из Новог
Сада, кроз ЦИС са захтевом  број ROP-ADA-36385-LOC-1/2018,  заведен под бројем  353-28/2018-05 од
07.12.2018.  године  за  издавање  Локацијских  услова  за  изградњу  Спољне  канализационе  мреже у
насељу Мол, категорије Г и класификационог броја 222311.

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, Покрајински завод за заштиту природе из Новог
Сада, ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ из Београда, "Телеком Србија" ад Београд ИЈ Суботица из Суботице,  „SAT
TRAKT“  доо Бачкa Тополa  из  Бачке  Тополе  и  ЈВП  „Воде  Војводине“  из  Новог  Сада  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, 96/2016 и 120/2017). 
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По захтеву овог  одељења имаоц јавног овлашћења  ЈВП „Воде Војводине“ из  Новог  Сада је
доставио ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕМОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ
број I-1518/4-18 од 31.12.2018. године, у коме се установљује следеће:

Достављени захтев  је непотпун. Идејно решење не садржи све потребне податке за издавање
услова за пројектовање и прикључење предметног објекта:

1) У оквиру техничког описа је потребно дати детаљнији опис предлога техничког решења
канализације  у  зони  насипа  (у  тексту  није  ни  споменуто),  као  и  ситуационо  приказати,  са
назначеним одстојањима, у  односу на тело насипа.  Напомињемо да је у зони насипа прве
одбрамбене линије реке Тисе, у телу насипа и у појасу ширине од 25 m од ножице насипа са
брањене стране, забрањена изградња било каквих објеката, постављање инсталација, ограда,
садња дрвећа и сл.

2) У 1-Пројекат инжењерског објекта, Шира ситуација канализационе мреже је дата као у
огледалу.

У складу  са  чланом 12.  став  2.  Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре
електронским  путем ("Сл.  гласник  РС",  бр.  113/2015,  96/2016  и  120/2017) 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, 96/2016 и 120/2017).

Чланом 8. став 2.  Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре  електронским
путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) 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, 96/2016 и 120/2017) 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 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 470,00 динара по Тар.бр. 6. Одељак А ЗАТ-а.

Шеф Одељења                             
Атила Волфорд                            
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