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Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву Радановић
Јелене из Србобрана улица Барска бр. 3 преко пуномоћника Кесић Душана из Куле,
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, 13/2013, 14/2013 и 20/2016)
доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Радановић Јелене из Србобрана, улица Барска бр. 3
за издавање Локацијских услова за Изградњу помоћног објекта - оставе (П+0) на
к.п. бр. 1582/6 К.О. Србобран, грађевинско подручје, ул. Солидарности бр. 7, због
неусклађености са планским документом (УП блока број 46 Србобран
(''Службени лист општине Србобран'' бр. 5/95 и 5/03-преиспитан)).
Образложење
Радановић Јелена из Србобрана, улица Барска бр. 3 се обратила овом
органу, преко пуномоћника Кесић Душана из Куле, 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; Пуномоћје; доказ о уплати
накнаде за вођење централне евиденције и доказ о уплати административне таксе
за израду локацијских услова.
По провери да ли су испуњени формални услови за поступање по захтеву и
да ли је Идејно решење израђено у складу са 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, 58/2016 и 96/2016) и планском
документацијом Општине Србобран, утврђени су следећи недостаци:
- Неусклађеност Идејног решења са Урбанистичким пројектом блока број 46
Србобран, у чијем се делу Подаци и услови за изградњу објеката наводи да се
Помоћни објекат може градити као слободностојећи објекат у површини од
50м2 на минималној удаљености од 5м од стамбеног објекта.
Обзиром да идејно решење није усклађено са Планским документом и да
нема могућности за издавање локацијских услова, односно за даље поступање по

захтеву у складу са Чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (“Службени гласник РС”, број 113/2015 и 96/2016)
одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор
општинском већу, преко надлежног органа, путем ЦИС-а, у року од три дана од
дана пријема Закључка.
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.
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