
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
Број предмета: ROP-LOZ-19291-LOCH-2/2021
Заводни број: 353-250/2021-V
Датум: 21.07.2021. године
Карађорђева 2, , Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА , поступајући по усаглашеном захтеву за издавање локацијских услова поднет од стране DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ĐUKIĆ DOO LOZNICA, Матични број: 20636378, ПИБ: 106585291, ул. ЛУКЕ
СТЕВИЋА,
бр.: бб, поднетог преко пуномоћника Владимир Павловић, ЈМБГ: 1805983773631, ЗАЈАЧКИ ПУТ 2А, Башчелуци, на
основу чл.
8ђ, 53a.– 57 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 –одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14,145/14 и 83/2018, 31/2019, 37/2019,9/2020 и 52/2021), члана 146.
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник“ бр.
115/2020),
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), доноси:

                                                                                          ЗАКЉУЧАК
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев усаглашени DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ĐUKIĆ DOO LOZNICA, Матични
број:
20636378, ПИБ: 106585291, ул. ЛУКЕ СТЕВИЋА, бр.: бб, поднетог преко пуномоћника Владимир Павловић, ЈМБГ:
1805983773631, ЗАЈАЧКИ ПУТ 2А, Башчелуци, за изградњу (врста радова:) Изградња новог објекта, (намена објекта:)
Стамбено -
пословни објекат – две фазе са прикључним гасоводом, МРС и гасном котларницом, (капацитет:) БП 12983.84 m2, због
недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом.

                                                                                      Образложење

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ĐUKIĆ DOO LOZNICA, Матични број: 20636378, ПИБ: 106585291, ул.
ЛУКЕ СТЕВИЋА, бр.: бб, преко пуномоћника Владимир Павловић, ЈМБГ: 1805983773631, ЗАЈАЧКИ ПУТ 2А,
Башчелуци,
поднела је усаглашени за захтев за издавање локацијских услова ROP-LOZ-19291-LOCH-2/2021 за изградњу (врста
радова:)
Изградња новог објекта, (намена објекта:) Стамбено - пословни објекат – две фазе са прикључним гасоводом, МРС и
гасном
котларницом, (капацитет:) БП 12983.84 m2.
Уз захтев је приложена следећа документација:
Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози
Доказ о уплати
Идејно решење
Остала документа захтева за издавање локацијских услова
Пуномоћје

Чланом 53а. Закона о планирању и изградњи прописано је да локацијски услови садрже све урбанистичке, техничке и
друге
услове и податке потребне за израду идејног пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са овим
законом и
издају се за катастарску парцелу која испуњава услове за грађевинску парцелу.
Чланом 3. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем прописано је да се
обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем
одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом, те да сва
акта која
доносе, одосно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у
тој
процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у



обједињеној процедури, достављају се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаном квалификованим
електронским потписом.
Чланом 6. наведеног Правилника прописано је да се поступак за издавање локацијских услова покреће подношењем
захтева
надлежном органу кроз ЦИС, те да се уз захтев прилаже идејно решење израђено у складу са правилником којим се
уређује
садржина техничке документације и доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и накнади за
Централну
евиденцију.
Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање нису испуњени услови, односно потребно је:
Није испоштовано правило за фазну изградњу према већ издатом Закључку број ROP-LOZ-19291-LOC-1/2021, заводни број
353-226/2021 од
28.06.2021.године. Фазна изградња подразумева изградњу делова објекта који представљају техничко-технолошку
целину, који се могу самостално
користити. Не може се планирати фазна изградња а не превидети сви функционални делови објекта у свакој фази,
Испади према улици Георгија Јакшића (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада)
прелазе дозвољених 1,2м.
Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем прописано је да ће
захтев за
издавање локацијских услова одбацити закључком и када ИДР не садржи податке потребне за издавање локацијских
услова.
На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену цитираних прописа, те је одлучено као у
диспозитиву.
Чланом 8. став 7. Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем прописано је да
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.
Подносилац захтева је искористио право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације
поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе и накнаде, сходно члану 8. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), тако да сада може
поднети само нови захтев за издавање локацијских услова.
Поука о правном леку: Против овог закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице у року од три
дана од дана
достављања, а преко овог надлежног органа.
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