
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за изградњу, урбанизам

локални економски развој

и инспекцијске послове
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Дана: 18.08.2022.године

РАЧА

           

Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача,
поступајући по захтеву који је поднео „PURE FRUIT“ ДОО (МБ: 21463078, ПИБ: 111327540) из
Београда, Ул. Љермонтова бр.19 улаз 1, бр.стана 6, преко овлашћеног лица Душана Сенића из Раче,
Вишевац, за издавање локацијских услова за изградњу прикључног гасовода и мерно регулационог
сета, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-
испр., 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука
РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), чл. 8. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) и Уредбе о
локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15, 114/15и 117/17) доноси:

 

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова број: ROP-RAC-20082-LOC-1/2022 (инт. бр.:
353-42/2022-IV-02) од 30.06.2022. године који је поднеo „PURE FRUIT“ ДОО из Београда, Ул.
Љермонтова бр.19 улаз 1, бр.стана 6, за  изградњу прикључног гасовода и мерно регулационог
сета Г-65 на кат. парцели бр. 690/10 КО Ђурђево, због недостатака у Идејном решењу.

 

 



О б р а з л о ж е њ е

 

„PURE FRUIT“ ДОО (МБ: 21463078, ПИБ: 111327540) из Београда, Ул. Љермонтова бр.19 улаз 1,
бр.стана 6, поднео преко овлашћеног лица Душана Сенића из Раче, Вишевац, захтев Одељењу за
изградњу, урбанизам,  локални економски развој и инспекцијске послове Општинске управе општине
Рача кроз Централни информациони систем, евидентиран под бројем ROP-RAC-20082-LOC-1/2022
(инт. бр.: 353-42/2022-IV-02) дана 30.06.2022. године за издавање локацијских услова за изградњу
објекта ближе описаног у диспозитиву.

Уз захтев је приложена следећа документација: Идејно решење (бр. 674031F20X, 2022. године): 0
Главна свеска и 6 Пројекат машинских инсталација, који је урађен од Агенције за пројектовање и
инжењеринг „Hofmann & Clark Professional“ из Крагујевца, главног пројектанта Милана Крајишника,
дипл. инж. маш., лиценца бр. 330 D226 06; катастарско-топографски план, графичка документација у
dwg формату; решење о одобрењу за прикључење бр. 19-2/1187 од 14.01.2020. године издато од ЈП
„Србијагас“ Нови Сад; услови за израду техничке документације од ЈП „Србијагас“ Нови Сад бр.06-
07/5418 од 03.03.2020.године, Услови за укрштање и паралелно вођење издати од „ЕПС
Дистрибуције“ бр. 8W.1.0.0-61060-20/3 од 25.02.2020.године, доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у
износу од 2.000,00 динара; доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 4210,00
динара; доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 19.500,00 динара.

 

Поступајући по поднетом захтеву, надлежни орган је у поступку прибављања услова имаоца јавних
овлашћења утврдио да нису испуњени услови за даље поступање по захтеву због недостатака у
садржини идејног решења. На захтев овог органа за издавање услова управљача пута за
пројектовање прикључног гасовода и мерно регулационог сета Г-65 на кат. парцели бр. 690/10 КО
Ђурђево, и постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу Државног пута IБ 27 (Топола-
Рача-Свилајнац) на кат. парцели бр. 3336 КО Ђурђево, управљач државног пута ЈП ''Путеви Србије'',
Булевар краља Александра бр. 282, Београд, доставио је Одговор на захтев за издавање услова за
број ROP-RAC-20082-LOC-1-HPAP-3/2022 од 03.08.2022. године којим обавештава надлежни орган
да је неопходно доставити Информацију о локацији, да Идејно решење није сачињено у складу са
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/19) и 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:  

 

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 („Службени гласник РС”, број 105/13 и 119/13)), са приказом
трасе инсталација;
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 органе надлежног за послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем
планираних инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и
све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину полагања поред и
испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања и др.), (попречне
профиле урадити обавезно на почекту и крају паралелног вођења поред државног пута,
на месту укрштаја, у зони путних објеката и другим карактеристичним местима);
Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са
приказаним државним путевима.



 

Надлежни орган је у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем прибавио
услове имаоца јавних овлашћења

- Услове у погледу мера заштите од пожара и екплозије бр. ROP-RAC-20082-LOC-1-HPAP-6/22
(инт.бр. 09.15.2.2 бр. 217-11818/22-2) од 29.07.2022. године  издатих од стране МУП РС, Сектор за
ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације из Крагујевца

-Услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија бр.  ROP-RAC-
20082-LOC-1-HPAP-7/22 (инт.бр. 09.15.2.2 бр. 217-11817/22-2) од 29.07.2022. године издатих од
стране МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације из Крагујевца

-Услове за израду техничке документације бр. 06-07-11/2923 од 29.07.2022.године издатих од стране
ЈП „Србијагас“ из Новог Сада.

-Услови за укрштање и паралелно вођење бр.8W.1.0.0-320542-22/3 од 22.07.2022.године издатих од
стране Електродистрибуција Србије доо Београд Огранак Електродистрибуција Крагујевца.

 

Према члану 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова
одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских
услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену
техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона. Према члану 12. став 2. Правилника,
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.

 

На основу напред наведеног, а у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) одлучено је као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници
надлежног органа, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља
документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе за
подношење захтева и накнаде.

 

 

Правна поука: На овај закључак се може уложити приговор Општинском већу Општине Рача у року
од 3 дана од дана његовог достављања. Приговор се предаје преко овог органа кроз Централни
информациони систем и таксира са 500,00 динара административне таксе на рачун бр. 840-
742251843-73, број модела 97, са позивом на број 34086.

 

                    Обрадила,

         Милица Стојановић



дипл.инж.ирбаног инж.и рег развоја

 

                                                                                   ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ

                                                                                              ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

                                                                                                 И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

                                                                                                Ивана Богдановић, дипл.грађ. инж.


