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Општинска управа општине Бела Црква, Оделење за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове, поступајући по захтеву ЗЗ „АГРО  ВЕНТУРА“,   у својству носиоцa инвестиције,  

ул. Васка Попе бр. 58,  Број:ROP-BCR-21422-LOC-1/2016, који је прослеђен  кроз ЦИС, 

поднетог преко овлашћенoг пуномоћника дипл.инж.маш. Срђе Поповића, „GAS DESIGN“ доо, 

из Земуна, ул. Бежанијска бр. 45 , за издавање локацијских услова, за изградњу МРС и 

инсталације за компримовани природни гас КПГ са платформама (покретним резервоарима), 

пратећим објектима и инсталацијама у склопу. Инсталација са резервоарима биће постављена 

у оквиру парцеле бр. 876 / 1 КО Добричево,  а на основу члана 8ђ,и члана 53а.- 57.  Закона о 

планирању и изградњи  (“Сл гласник РС”, бр. 72/09, бр.81/09 - исправка, бр.64/ 2010 -одлука 

УС, бр.24/ 2011, бр.121/ 2012, бр.42/ 2013 -одлука УС, бр.50/ 2013 ,- одлукаУС, бр. 98 / 

2013,одлука - УС и бр.132/1 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (Сл.гласник РС бр.113/2015), Правилника о класификацији 

објекта (Сл.гласник РС,бр.22/2015),  Уредбе о локацијским условима (“Службени гласник РС” 

бр.35/2015 и 114/15), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС” 

бр.23/15 и 77/15), чл.210. Закона о општем управном поступку («Сл. Гласник РС » бр.30/2010), 

и чл.16. Одлуке о општиској управи („Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.10/2008), доноси  : 

 

 

                                                    ЗАКЉУЧАК 

 
Одбацује се захтев инвеститора ЗЗ „АГРО  ВЕНТУРА“,   у својству носиоцa инвестиције,  ул. 

Васка Попе бр. 58,  Број:ROP-BCR-21422-LOC-1/2016, за издавање локацијских услова, јер 

нису испуњени формални услови за даље поступање. 

 

                                                        О б р а з л о ж е њ e  

 

       Земљорадничка задруга „АГРО  ВЕНТУРА“,   у својству носиоцa инвестиције,  ул.     

       Васка Попе бр. 58,   поднела је овом органу кроз ЦИС преко овлашћенoг пуномоћника  

        дипл.инж.маш. Срђе Поповића, „GAS DESIGN“доо, из Земуна, ул. Бежанијска бр. 45 ,  

        захтев за издавање локацијских услова, за изградњу МРС и инсталације за компримовани  

        природни гас КПГ са платформама (покретним резервоарима), пратећим објектима и  

        инсталацијама у склопу. Инсталација са резервоарима биће постављена у оквиру парцеле  

        бр. 876 / 1 КО Добричево.   Захтев је заведен под бројем : ROP-BCR-21422-LOC-1/2016. 

 

   Уз захтев инвеститор је приложио следеће  документе у пдф формату: 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false


 1. Доказ о уплати:  

- накнаде за Централну евиденцију  потписану електронским потписом пуномоћника. 

 

2. Идејно решење урађено у pdf потписано електронским потписом пуномоћника, 

  и dvg формату, од стране  „GAS DESIGN“доо, из Земуна, ул. Бежанијска бр. 45, одговорни 

пројектант,  дипл.инж.маш. Срђа Поповић,  број лиценце 330 4352 03, техничке документације 

ИДР  ГД.2016.07.01, Београд  , од јула 2016. године.   

    

 3. Пуномоћје број 08/16, од 18.08.2016. године од стране Земљорадничка задруга „ АГРО  

ВЕНТУРА“,  ул. Васка Попе бр. 58,  Гребенац,   потписано електронским потписом 

пуномоћника. 

 

Чланом 6. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем прописано је да се поступак за издавање локацијских услова покреће подношењем 

захтева надлежном органу кроз ЦИС. 

 Уз захтев се прилаже: 1) идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује 

садржина техничке документације; 

 2) доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и накнади за 

Централну евиденцију.  

  Чланом 7. наведеног Правилника, прописано је да по пријему захтева за издавање 

локацијских услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по 

том захтеву, односно проверава да ли је: 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.  

   Чланом 8. Став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем, прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, 

прописани чланом 7. овог правилника, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова 

одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање.  

- Када је прописана овера техничке документације, односно делова техничке, односно 

одговорног, односно главног пројектанта садржи и дигитализовани печат пројектне 

организације, односно личне лиценце. 

  

    Имајући у виду горе наведене прописе, увидом у поднети захтев и достављене прилоге, 

утврђено је да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно да:  

 

Није приложена: 

1. Републичка административна такса, у износу 300,00 дин. На рачун број 840-742221843-57 

позив на број 97 53-209, потписана електронским потписом пуномоћника, 

2. Накнада стварних трошкова општинског органа за издавања Локацијских услова,  у износу 

3000,00 дин, на  рачун бр. 840-742351843-94 позив на број 97 53-209 , приходи општинског 

органа управе. 

 

   Приложено Идејно решење не садржи све потребне податке: 

 

1 .На стр.6., прилог 0.6. Општи подаци о објекту и локацији треба ставити назив плана :   

    Просторни План општине Белe Црквe („Сл.лист Општине Бела Црква бр.8/2008“) .   
 

2. Приложена ситуација не садржи све прописане податке: није приказана позиција објекта у 

односу на окружење ,  удаљење од границе суседне парцеле , од пута. 



    Члан 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС” бр.23/15 и 

77/15), прописује да: 

Графичка документација идејног решења за линијске инфраструктурне објекте садржи 

графичке прилоге у одговарајућој размери:  

1) ситуациони план и подужни профил трасе (1:25000-1:2500). 
 2) генералне диспозиције већих објеката 

3) карактеристичне попречне профиле (1:100, 1:25). 

 

       На основу горе изложеног, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени  

       формални услови, овај орган је сагласно члану 8. став 1. и 2. Правилника о поступку  

       спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/2015),  

      донео закључак којим се одбацује предметни захтев за  издавање локацијских услова    

заведен под бројем : ROP-BCR-21422-LOC-1/2016. 

 

       Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од 

дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, подносе усаглашени 

захтев, не доставља већ приложену 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. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити 

приговор општинском већу , преко Одељење за  за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове,  у року од три дана од дана достављања. 

 

Закључак се доставља: Подносиоцу захтева, архиви и објављује се на званичној интернет 

страници општине Бела Црква.  

 

Стручна и техничка обрада Татјана Брадваровић,дипл.инж.арх. 

 

                                                               

                                                                               

                                                                                       Начелник Општинске управе 

                                                               Томислав Дмитровић дипл.правник 
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