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Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву Српске
православне црквене општине Србобран, ул. Ј.Ј. Змаја бр. 17, за издавање
локацијских услова, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласник РС'', бр. 72/09, 81/09- исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС
и 132/14 и 145/14), чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (“Службени гласник РС”, број 113/2015 и 96/2016) и
чланом 11. Одлуке о Општинској управи Србобран (“Службени лист општине
Србобран“ број 8/2010, 02/2019, 13/2013, 14/2013 и 20/2016) доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Српске православне црквене општине Србобран, ул.
Ј.Ј. Змаја бр. 17, за издавање Локацијских услова за Санацију унутрашњих
електроинсталација у храму Богојављења Господњег у улици Ј.Ј. Змаја бр. 17,
Србобран, категорија објекта - Г, класификациона ознака - 222410 на к.п. бр.
5020/1 К.О. Србобран, након обавештења имаоца јавних овлашћења да не
може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у
садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских
услова.
Образложење
Српске православне црквене општине Србобран, ул. Ј.Ј. Змаја бр. 17 се
14.07.2017. године обратила овом органу, преко пуномоћника Кезан Јована из
Србобрана, Трг Сободе бр. 6, путем ЦИС-а, са захтевом за издавање локацијских
услова описаних у диспозитиву овог закључка.
Уз захтев је достављена следећа документација: Идејно решење у
дигиталној форми, Катастарско-топографски план, прописано уплаћена Општинска
административна такса, накнада за вођење централне евиденције за издавање
Локацијских услова и Овлашћење пуномоћника.
Након поднетих захтева имаоцима јавних овлашћења за пројектовање и
прикључење, од стране:
1.) “ЕПС Дистрибуције” Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад, Булевар
ослобођења бр. 100 достављено је Обавештење бр. 86.1.1.0.-Д-07.02.-194614-17 о
немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење, у коме се наводи

да је потребно Идејним решењем потребно дефинисати податке потребне за
издавање услова за пројектовање и прикључење:
- Обзиром да се на предметној катастарској парцели прикључак са трофазним и
монофазним бројилом, којем се испоручује електрична енергија и уколико се за
прикључење новог објекта жели искористити постојећи мерни уређаји, тада је
неопходно навести преко ког ЕД бројила ће се вршити напајање (обзиром да у
Идејном решењу није наведено да ли је неопходан нови мерни уређај или ће се
напајати преко постојећег трофазног или монофазног бројила).
Поред наведеног упућујемо и на следеће недостатке:
- Главна свеска „0“ и Свеска „4“ пројекат електроенергетских инсталација нису
електронски сертификовани у складу са чланом 20. Правилником о садржини,
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објекта (“Сл. Гласник РС”, бр. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/2017),
чланом 3. Правилника Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Службени гласник РС”, број 113/2015 и 96/2016) и Упутствомформати електронских докумената техничке документације и њихово достављање
ЦЕОП-у, издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, које представља упутство за креирање електронских докумената
који сe размењују у оквиру ЦЕОП-а, до усвајања Закона о електронском пословању;
- У свесци “4” - Пројекат електроенергетских инсталација, у оквиру 1.6. Нумеричка
документација - недостаје приказ дужина, количина исл карактеристике предметног
објекта електроенергетских инсталација у складу са чланом 39. Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (“Сл гласник РС”, бр. 23/2015,
77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017);
- У свесци “4” - Пројекат електроенергетских инсталација, у оквиру 1.7. Графичка
документација - недостаје ознака севера на графичким прилозима прописана
чланом 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл гласник РС”,
бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017);
- У свесци “4” - Пројекат електроенергетских инсталација, у оквиру 1.7. Графичка
документација - недостаје прилог Ситуациони план, на ком су исказана удаљења
основних габарита објеката од свих граница парцеле и суседних објеката,
апсолутне и релативне висинске коте, као и подужни и попречни профили
инсталација у складу са чланом 40. Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката (“Сл гласник РС”, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017);
Обзиром да Идејно решење не садржи податке потребне за издавање
локацијских услова, односно за даље поступање по захтеву одлучено је као у
диспозитиву, у складу са ставом 2. чланом 12. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС”, број 113/2015
и 96/2016).
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор
општинском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана пријема
Закључка.
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Износ 165,00 динара уплаћује се на уплатни рачун 840-742251843-73 са
позивом на број 97 78-233 у корист Општине Србобран.
Ако се у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од
дана његовог објављивања на интернет страници поднесе нов усаглашен захтев и
отклоне сви недостаци, не доставља документација, која је већ поднета уз захтев
који је одбачен, и не плаћа се поново административна такса за издавање
локацијских услова ни накнади за вођење централне евиденције за издавање
локацијских услова.
Предмет обрадила:
Слађана Голупски, дипл.инж.арх.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
Снежана Бајић, дипл. правник

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН
Јулија Попић, дипл. правник
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