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Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално	 стамбене	 послове	 и	 заштиту	 животне	 средине	
Општинске	 управе	 општине	 Инђија,	 поступајући	 по	 захтеву	 Општине	 Инђија,	 Цара	 Душана	 1,	
Инђија,	за	издавање	локацијских	услова	за	изградњу	‐	осветљење	државног	пута	другог	реда	IIА‐
126,	од	границе	насељеног	местa	Стари	Сланкамен	,	у	дужини	од	1100м,	на	к.п.	877,	878,	827/1,	
826,	 825/1	 све	 КО	 Стари	 Сланкамен.,	 на	 основу	 надлежности	 из	 члана	 53а.	 став	 5.	 Закона	 о	
планирању	 и	 изградњи	 (''Службени	 гласник	 Републике	 Србије''	 бр.	 72/09,	 81/09	 –	 исправка,	
64/10	 –	 УС,	 24/11,	 121/12,	 42/13‐Одлука	 УС,	 50/13‐Одлука	 УС,	 98/13‐Одлука	 УС,	 132/14	 и	
145/14)	 и	 члана	 14.	Одлуке	 о	Општинској	 управи	 општине	Инђија	 (''Сл.	 лист	 општина	 Срема''	
број	 25/08,	 23/09	 и	 30/11	 и	 "Службени	 лист	 општине	 Инђија",	 бр.	 7/12,	 5/14,	 2/15	 и	 12/16),	
поступајући	 по	 члану	 8ђ.	 Закона	 о	 планирању	 и	 изградњи	 (''Службени	 гласник	 Републике	
Србије''	бр.	72/09,	81/09	–	исправка,	64/10	–	УС,	24/11,	121/12,	42/13‐Одлука	УС,	50/13‐Одлука	
УС,	 98/13‐Одлука	 УС,	 132/14	 и	 145/14)	 и	 члану	 8.	 став	 2.	 Правилника	 о	 поступку	 спровођења	
обједињене	процедуре	електронским	путем	(''Службени	гласник	РС'',	број	113/15),	доноси		

	
З	А	К	Љ	У	Ч	А	К	

ОДБАЦУЈЕ	 СЕ	 захтев	 Општине	 Инђија,	 Цара	 Душана	 1,	 Инђија,	 	 који	 је	 поднео	
пуномоћник	ЈП	за	управљање	путевима	и	паркиралиштима	"ИНЂИЈА	ПУТ"	Инђија,	ПЦ	„TQ	CITY“,	
III	 спрат,	 улица	 Војводе	 Степе	 11	 (МБ	 08646465,	 ПИБ	 101799285)	 за	 издавање	 локацијских	
услова	за	изградњу	‐	осветљење	државног	пута	другог	реда	IIА‐126,	од	границе	насељеног	местa	
Стари	Сланкамен,	у	дужини	од	1100м,	на	к.п.	877,	878,	827/1,	826,	825/1	све	КО	Стари	Сланкамен,	
јер	Идејно	решење	не	садржи	све	податке	потребне	за	издавање	локацијских	услова	а	које	
недостатке	 је	 утврдио	 ималац	 јавног	 овлашћења	 ЈП	 „Путеви	 Србије“	 Београд,	 Булевар	 краља	
Александра	бр.	282	

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е	
Дана	 23/01/2017	 Општина	 Инђија,	 Цара	 Душана	 1,	 Инђија,	 по	 пуномоћнику	 ЈП	 за	

управљање	 путевима	и	 паркиралиштима	 "ИНЂИЈА	ПУТ"	Инђија,	 ПЦ	 „TQ	CITY“,	 III	 спрат,	 улица	
Војводе	 Степе	 11	 (МБ	 08646465,	 ПИБ	 101799285)	 је	 поднела	 захтев	 кроз	 Централног	
електронског	 система	 обједињене	 процедуре	 (ЦЕОП),	 евидентиран	 под	 бројем	 ROP‐IND‐1194‐
LOC‐1/2017,		за	изградњу	‐	осветљење	државног	пута	другог	реда	IIА‐126,	од	границе	насељеног	
местa	 Стари	 Сланкамен	 ,	 у	 дужини	 од	 1100м,	 на	 к.п.	 877,	 878,	 827/1,	 826,	 825/1	 све	 КО	 Стари	
Сланкамен.		
Уз	захтев	је	приложена	следећа	документација:	

 доказ	о	уплати	административне	таксе	за	подношење	захтева;	
 доказ	 о	 уплати	 накнаде	 за	 вођење	 централне	 евиденције	 за	 издавање	 локацијских	

услова;	
 идејно	 решење	 урађено	 од	 стране	 „Геопут“	 д.о.о.	 Београд	 бр.	 тех.	 док.	 161109‐07/04‐

160207	из	окт.	2016	год.,		
Чланом	7.	Правилника	о	поступку	 спровођења	обједињене	процедуре	 електронским	путем	

(''Службени	 гласник	 РС'',	 број	 113/15)	 прописано	 је	 да	 по	 пријему	 захтева	 за	 издавање	
локацијских	услова	надлежни	орган	проверава	испуњеност	формалних	услова	за	поступање	по	
поднетом	захтеву,	односно	проверава	да	ли	 je:	1)	надлежан	за	поступање	по	захтеву,	2)	захтев	
поднет	 у	 прописаној	 форми	 и	 да	 ли	 садржи	 све	 прописане	 податке,	 3)	 уз	 захтев	 приложено	
идејно	решење,	4)	уз	захтев	приложен	доказ	о	уплати	прописане	таксе	и	накнаде.		

Одредбом	члана	 8.	 став	 2.	Правилника	 о	 поступку	 спровођења	 обједињене	процедуре	
електронским	 путем	 (''Службени	 гласник	 РС'',	 број	 113/15)	 прописано	 је	 да	 надлежни	 орган	
захтев	 за	 издавање	 локацијских	 услова	 одбацује	 закључком	 и	 када	 идејно	 решење	 не	 садржи	
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податке	 потребне	 за	 издавање	 локацијских	 услова,	 уз	 навођење	 свих	 недостатака,	 односно	
разлога	за	одбацивање,	не	упуштајући	се	у	оцену	техничке	документације	у	складу	са	одредбом	
члана	8ђ	Закона.	

Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално	 стамбене	 послове	 и	 заштиту	 животне	 средине	
општине	 управе	 општине	Инђија	 се	 обратило	 имаоцима	 јавних	 овлашћења	 путем	Централног	
електронског	система	обједињене	процедуре	(ЦЕОП)	за	издавање	услова.	

Дана	 07/02/2017	 у	 склопу	 ЦЕОП‐а,	 ималац	 јавног	 овлашћења	 ЈП	 „Путеви	 Србије“	
Београд,	Булевар	краља	Александра	бр.	282,	доставио	је	одговор	овом	одељењу	бр.	III:	AХ127	од	
07/02/2017	у	коме	је	навео	да	Идејно	решење	не	садржи	прописани	садржај	и	то:	

- Идејно	решење	не	садржи	прилог	10.	утврђен	правилником	о	садржини,	начину	и	
поступку	израде	и	начин	вршења	контроле	техничке	документације	према	класи	и	
намени	објеката.	

- Идејно	решење	не	садржи	ситуациони	план	са	приказом	планираног	решења	у	зони	
државних	 путева,	 са	 обележеним	 државним	 путевима	 према	 Уредби	 о	
категоризацији	 државних	 путева	 („Сл.гл.РС“,	 број	 105/13	 и	 119/13),	 и	 предлогом	
трасе	 инсталација,	 са	 исказаном	 оријентационом	 стационажом	пута	 на	 почетку	и	
крају	 паралелног	 вођења	 и	 на	 местима	 укрштаја,	 на	 катастарско‐топографској	
подлози,	оверене	од	Републичког	геодетског	завода	и	у	одговарајућој	размери,	

- Идејно	решење	не	садржи	извод	из	важеће	планске	документације	за	подручје	које	
се	обрађује	пројектом	(текст	и	графика)	

- Идејно	 решење	 не	 садржи	 ситуациони	 план	 са	 геодетски	 снимљеним	 попречним	
профилима	 пута	 (карактеристичним)	 са	 свим	 елементима	 пута	 и	 границама	
парцела	на	којима	се	пут	налази,	нанети	границе	ивица	земљишног	појаса,	пренете	
са	 прописане	 катастарско‐геодетске	 подлоге,	 оверене	 од	 Републичког	 геодетског	
завода),	 дефинисати	 положај	 предметних	 инсталација	 (поред	 /	 испод	 /	 изнад)	 у	
односу	на	крајње	тачке	попречног	профила	пута.	

- Идејно	решење	не	садржи	технички	опис	планираних	инсталација;	
Одредбом	 члана	 12.	 Правилника	 о	 поступку	 спровођења	 обједињене	 процедуре	

електронским	путем	 (''Службени	гласник	РС'',	 број	113/15)	прописано	 је	да	ако	ималац	 јавних	
овлашћења	достави	надлежном	органу	обавештење	да	не	може	да	изда	услове	за	пројектовање	и	
прикључење	због	недостатака	у	садржини	идејног	решења	достављеног	уз	захтев	за	издавање	
локацијских	 услова,	 надлежни	 орган	 без	 одлгања	 одбацује	 захтев	 за	 издавње	 локацијских	
услова,	у	складу	са	чланом	8.	став	2	овог	правилника.	

Како	 постоје	 недостаци	 у	 приложеној	 документацији	 као	 и	 достављеном	 Идејном	
решењу	то	нису	испуњени	услови	 за	даље	поступање	по	предметном	 захтеву	те	 је	 у	 складу	 са	
чланом	8.	став	2,	а	у	вези	са	чланом	12.	став	2.	Правилника	о	поступку	спровођења	обједињене	
процедуре	електронским	путем	одлучено	као	у	диспозитиву	овог	Закључка.		

Ако	подносилац	захтева	у	року	од	десет	дана	од	пријема	закључка,	а	најкасније	30	дана	
од	 дана	 његовог	 објављивања	 на	 интернет	 страници	 надлежног	 органа,	 поднесе	 усаглашени	
захтев	и	отклони	све	утврђене	недостатке,	не	доставља	документацију	поднету	уз	захтев	који	је	
одбачен,	нити	поново	плаћа	административну	таксу	и	накнаду.		

Подносилац	 захтева	 може	 само	 једном	 искористити	 право	 на	 подношење	 усаглашеног	
захтева	 без	 обавезе	 достављања	 документације	 поднете	 уз	 захтев	 који	 је	 одбачен	 и	 поновног	
плаћања	административне	таксе,	односно	накнаде.		

Ако	уз	усаглашени	захтев	подносилац	достави	измењен	документ	у	односу	на	документ	
који	 је	 већ	 доставио	 уз	 одбачени	 захтев,	 надлежни	 орган	 ће	 поступати	 по	 том	 измењеном	
документу.	

	Ако	због	измењеног	документа	наступи	додатни	формални	недостатак	који	је	разлог	за	
одбацивање	 захтева,	 подносилац	 не	 може	 поново	 користити	 право	 да	 не	 доставља	
документацију	 поднету	 уз	 захтев	 који	 је	 одбачен,	 нити	 да	 поново	 не	 плаћа	 административну	
таксу	и	накнаду.	
	
Поука	о	правном	средству:	Против	овог	Закључка	подносилац	захтева	може	изјавити	приговор	
Општинском	већу	општине	Инђија,	у	року	од	3	дана	од	дана	достављања.	

	 	 	 	 	 	
Начелница	одељења	

___________________________	
дипл.инж.саоб.	Тијана	Дошен	

			


