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Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву Градинац
Сободанке из Србобрана, ул. Новосадски пут бр. 10, 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, 13/2013, 14/2013 и 20/2016) доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Градинац Слободанке из Србобрана, ул. Новосадски
пут бр. 10. за издавање Локацијских услова за Изградњу гасног прикључка на
постојећу мрежу насеља стамбеног објекта, на к.п. бр. 12071/1, 12071/2, 12052/1,
12052/2 и 11440 К.О. Србобран, грађевинско и ванграђевинско 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
Градинац Слободанка из Србобрана, ул. Новосадски пут бр. 10 се
29.05.2017. 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 и прописано уплаћене административне таксе.
Након поднетих захтева имаоцима јавних овлашћења за пројектовање и
прикључење, од стране:
1.) Ј.П. “Путеви Србије” Београд, Булевар Краља Александра бр. 282 достављен је
одговор бр. ЉНП 48 о немогућности издавања услова за пројектовање и
прикључење, у коме се наводи да је потребно доставити Идејно решење сачињено
у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документаије према класи и намени објеката (“Сл. Гласник РС”,
бр. 23/15, 77/15, 58/2016 и 96/2016) следеће обавезне садржине:

- 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. 105/13, 119/13 и 93/15)) и предлогом трасе инсталација са исказаном
орјентационом стационажом пута, на катастарско-топографској подлози у
одговарајућој размери;
- Геодетски снимљени попречни профили пута са свим елементима пута
и границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарскогеодетске подлоге) са дефинисаним положајем планираног стуба и инсталација и
растојањем у односу на крајње тачке попречног прфила пута, као и све неопходне
техничке детаље;
- Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом на орто
фото подлози, са приказаним државним путевима.
Из напомену да се тачне стационаже државног пута на местима планираних
инсталација утврде директним мерењем на терену у односу на познате
стационаже чворних тачака (координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП
“Путеви Србије” (www.putevi-srbije.rs).
2.) Ј.В.П. “Воде Војводине” Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25 достављен је
одговор бр. I-731/5-17 од 20.06.2017. године о немогућности издавања услова за
пројектовање и прикључење, у коме се наводи да је потребно доставити податке о
положају трасе постојећег гасовода: на којим катастарским парцелама је траса,
колико је удаљена од десне обале мелиоративног канала S-2, да ли има
изграђених пратећих објеката на гасоводу у близини канала, копије исходованих
водних аката за дистрибутивну гасну мрежу на предметној локацији, ако се гасовод
налази у заштитном појасу канала, као и доказ о решеним имовинско-правним
односима ако је траса гасовода на катастарској парцели бр. 12052/2 К.О. Србобран.
3.) Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне послове, Управе за
ванредне ситуације у Новом Саду, достављено је обавештење 09/22/2/1 број 2177800/17 од 12.06.2017. године о немогућности издавања услова за пројектовање и
прикључење, у коме се наводи да је потребно обратити се органу са захтевом за
издавање услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и
експлозија у складу са чланом 16. став 1 Уредбе о локацијским условима и чланом
6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (“Сл. Гласник
РС”, бр. 54/15) са приложеним идејним решењем из члана 36 став 3 и прилога 11
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документаије према класи и намени објеката (“Сл. Гласник РС”, бр. 23/15,
77/15, 58/2016 и 96/2016).
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 Општинске управе Србобран
поднесе нов усаглашен захтев и отклоне сви недостаци, не доставља се
документација, која је већ поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа
административна такса.
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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