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Одељење за комуналне послове,  урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске
Управе општине Ада, поступајући по захтеву ЈКП „STANDARD“, из Аде,STANDARD“, из Аде, поднетог преко пуномоћника Георгијевић
Радомир, из Бечеја, за издавање Локацијских услова, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи („STANDARD“, из Аде,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, 83/2018,  31/2019,  37/2019 и 9/2020), члана  146.  Закона  о  општем
управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 8. став 2. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр.  68/2019) и члана 12.
Одлуке о општинској управи општине Ада („STANDARD“, из Аде,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 дистрибутивног гасовода у Ади, део
улице Сенћански пут и део улице Шпанских бораца,  на катастарској парцели број 5978 и 6116 КО Ада ,
поднет од стране ЈКП „STANDARD“, из Аде,STANDARD“, МБ:08137005, ПИБ:101092243, из Аде улица 8.Октобар број 1, 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 ЈКП „STANDARD“, из Аде,STANDARD“, из Аде, преко пуномоћника Георгијевић Радомир, из Бечеја, кроз ЦИС са
захтевом број ROP-ADA-20852-LOC-1/2020, заведен под бројем 353-34/2020-05 од 10.08.2020. године за
издавање Локацијских услова за изградњу дистрибутивног гасовода у Ади, део улице Сенћански пут и
део  улице  Шпанских  бораца,  на  катастарској  парцели  број  5978  и  6116  КО  Ада,  категорије  Г  и
класификационог броја 222100.

Поступајући по наведеном захтеву ово одељење у оквиру обједињене процедуре се обратило
имаоцима јавних овлашћења и то „STANDARD“, из Аде,ЕПС Дистрибуција“  д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција
Суботица из Суботице, „STANDARD“, из Аде,SAT TRAKT“ доо Бачкa Тополa, “TELEKOM SRBIJA” ад БЕОГРАД, ИЈ СУБОТИЦА и
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „STANDARD“, из Аде,ПУТЕВИ СРБИЈЕ” БЕОГРАД, 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. 68/2019). 

По  захтеву  овог  одељења имаоц  јавног овлашћења  ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  „STANDARD“, из Аде,ПУТЕВИ  СРБИЈЕ”
БЕОГРАД је  доставио  Одговор  на  захтев  за  издавање  услова  за  пројектовање,  број:  АX909 од
27.08.2020.  године,  у  коме  се  установљује  да  захтев  треба  допунити  и  упутити  са  потребном
документацијом: 

• Ситуациони план  са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом законском
регулативом  у  одговарајућој  размери,  са  обележеним  државним  путевима  (Уредба  о
категоризацији  државних  путева  (“Сл.  Гласник  РС”  бр.105/2013,  119/2013  и  93/2015))  и
предлогом трасе инсталација са исказаном оријентационом стационажом пута на почетку и
крају  паралелног  вођења  и  укрштаја  са  путем,  на  катастарско-топографској  подлози  у
одговарајућој  размери,(графички  прилози  израђују  се  на  геодетској  подлози,  која  садржи
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топографски  приказ  терена,  са  минимумом  података  неопходних  за  утврђивање
локацијских  услова  и  уцртаним  границама  парцела  и  путном  стационажом  у  складу  са
Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015) 

• Информација о локацији (тј.  Извод из важеће планске документације)  за подручје које се
обрађује пројектом (текст и графика), као и сагласност на усвојен ПДР ако је рађен посебно за
овај објекат, од ЈП „STANDARD“, из Аде,Путеви Србије, Сектор за стратегију, пројектовање и развој.) 

• На  геодетски  снимљеним  попречним  профилима  пута  (карактеристичним)  са  свим
елементима  пута  и  границама  парцела  на  којима  се  пут  налази,  нанети  границе  ивица
земљишног  појаса,  пренете  са  прописане  катастарско-геодетске  подлоге,  оверене  од
Републичког геодетског завода), дефинисати положај предметних инсталација (поред / испод /
изнад) у односу на крајње тачке попречног профила пута. 

• Технички опис планираних инсталација.

У  складу  са  чланом 12.  став  2.  Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019) 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.

Чланом 8. став 2.  Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре  електронским
путем ("Сл.  гласник  РС",  бр.  68/2019) 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.  68/2019) прописано је да  ако подносилац захтева у року од 30 дана од
дана објављивања акта из ст.  1.  и 2. овог члана, 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 за подношење захтева и накнаду наведену
у члану 6. став 2. тачка 2) овог правилника. 

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 480,00 динара по Тар.бр. 6. Одељак А ЗАТ-а.

Шеф Одељења                             
Атила Волфорд                            
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