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Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву Општине
Србобран из Србобрана, 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 8.
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,
02/2009, 13/2013, 14/2013 и 20/2016) доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Србобран из Србобрана, ул. Трг слободе
бр. 2 за издавање Локацијских услова на основу усаглашеног захтева за Изградњу
зграде Месне заједнице Надаљ у Надаљу, улица Др. Лазара Ракића бр. 33, на к.п.
бр. 746 К.О. Надаљ 1, грађевинско подручје, 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
Општина Србобран, Трг слободе бр. 2 се 29.11.2017. године обратила овом
органу, 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, Решење о уклањању објекта,
Пуномоћје и доказ о уплати накнади за вођење централне евиденције за издавање
локацијских услова.
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.-324396-17 о
немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење, у коме се наводи
да Идејно решење не садржи све потребне податке за издавање услова за
пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије

предметног објекта те је потребно дефинисати податке потребне за издавање
услова за пројектовање и прикључење:
- Обзиром да се на предметној катастарској парцели налазе објекти којима се
испоручује електрична енергија и уколико се за прикључење новог објекта жели
искористити неки од постојећих мерних уређаја, тада је неопходно навести да ли
ће се на предметном ЕД бројилу повећавати претходно одобрена снага или ће
бити у оквиру претходно одобрено. Уколико се за нови објекат планира засебно
мерење потребно је навести потребну снагу и тип мерења, уз напомену да се на
локацији тренутно налазе бројила претплатнички број137157519 (Месна
канцеларија), претплатнички број 137157500 (ваздушна сирена) и претплатнички
број 1371255814 (Туцић Смиљана-отказан).
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.
Износ 163,00 динара уплаћује се на уплатни рачун 840-742251843-73 са
позивом на број 97 78-233 у корист Општине Србобран.
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