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Одељење за имовинско - правне, стамбено - комуналне, грађевинске и урбанистичке послове,
Одсек за имовинско - правне, стамбенe, грађевинске, урбанистичке послове и за спровођење
обједињене  процедуре,  Oпштинскe  управe  Општине  Смед.  Паланка,  поступајући  по
усаглашеном захтеву “Voćar S&M” д.o.o., ул. Максима Горког, Смед. Паланка, поднетог преко
пуномоћника  Слободана  Алексића  из  Смед.  Паланке,  за  издавање  локацијских  услова  за
изградњу котларнице и прикључног гасовода,  на к.п.бр.  2639/151 КО Паланка II,  на основу
члана 30. став 2. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 35/15, 114/15),
доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашен захтев “Voćar S&M” д.o.o., ул. Максима Горког, Смед. Паланка, за
издавање  локацијских  услова  за  изградњу  котларнице  и  прикључног  гасовода,  на  к.п.бр.
2639/151 КО Паланка II.

Образложење

“Voćar  S&M”  д.o.o.,  ул.  Максима  Горког,  Смед.  Паланка,  поднетог  преко  пуномоћника
Слободана  Алексића  из  Смед.  Паланке,  дана  21.07.2016.године,  обратио  се  овом  органу
захтевом  у  форми  електронског  документа,  за  издавање  локацијских  услова  за  изградњу
котларнице и прикључног гасовода, на к.п.бр. 2639/151 КО Паланка II.

Уз  захтев  је  приложено  идејно  решење  у  PDF формату и  графичка  документација  у  DWF
формату.

Поступајући  по захтеву,  ово  Одељење је  упутио  захтев  имаоцима јавних овлашћења (ОДС
“ЕПС Дистрибуција“д.о.о.Београд, Огранак Смедерево,Погон Смед.Паланка, ЈКП „Водовод“ из
Смед. Паланке, Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Смедереву, ЈП
“СРБИЈАГАС”) за издавање услова за  пројектовање и прикључење са свом документацијом
прописаном чланом 8. став 2. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр.
35/15, 114/15).

У одговору на захтев за издавање услова за пројектовање, ЈП “СРБИЈАГАС”, обавестио је ово
Одељење дописом под бројем ОР099/16 (573/16) од 30.08.2016.год., да исте не може да изда



због непотпуне техничке документације – није приложено идејно решење које треба да садржи
техничке податке и тачан предмет и обим локацијских услова.

Чланом 30. став 1. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 35/15, 114/15)
прописано  је  да  ако  ималац  јавних  овлашћења  не  може  да  изда  услове  за  пројектовање  и
прикључење зог недостатака у садржини идејног решења достављеног уз  захтев за  изавање
локацијских услова, дужан једа о томе без одлагања обавести надлежни орган, уз свеобухватно
образложење на који начин треба допунити идејно решење.

Ставом  2.  истог  члана  Уредбе  прописано  је  да  ће  надлежни  орган  захтев  за  издавање
локацијских  услова  одбацити  закључком,  одмах  по  пријему  обавештења,  уз  свеобухватно
образложење на који начин треба допунити идејно решење.

Како  су  утвђени  недостаци  у  садржини  достављеног  идејног  решења,  а  који  спречавају
поступање позахтеву,  то је  у  складу са чланом 30.  став 2.  Уредбе о локацијским условима
(„Службени гласник РС“, бр. 35/15, 114/15), одлучено као у диспозитиву овог закључка.

Против овог закључа може се изјавити приговор Општинском  већу, Општине Смед. Паланка у
року  од  три  дана  од  дана  пријема  локацијских  услова,  таксиран  са  500  дин.  општинске
административне таксе.

Доставити: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној служби ради објављивања на интернет
страни Секретаријата, имаоцима јавних овлашћењ.
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