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 Република Србија                                     

Аутономна Покрајина Војводина 

Општинска Управа Бела Црква 

Одељење за урбанизам, привреду                              

и инспекцијске послове 

Број предмета:ROP-BCR-13723-LOC-1/2020 

Интерни број: 353-25/2020-05 

Дана: 13.07.2020.године 

Бела Црква, Милетићева бр. 2 

Тел. 851-224, лок.113 

 

 

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

послове, поступајући по захтеву број: ROP-BCR-13723-LOC-1/2020, инвеститора 

Пољопривредног газдинства „ Драгана Шупић “, ул. Козарачка 3а/8,  Бела Црква, за 

изградњу нове типске СТС 20/0,4  „ Хладњача Шупић“ са прикључним средњенапонским 

кабловским водом, на кат.парц. број 372/1, 3706 и 602, К.О. Јасеново, поднетог преко 

овлашћенoг пуномоћника АД „Техника“, Вршац, МБ 08113114,  кога   представља Кузман 

Туркуане из Вршца,  а на основу члана 8ђ,  и члана 53а.- 57.  Закона о планирању и изградњи („Сл 

гласник РС”, бр. 72/2009, бр.81/09 - бр.64/ 2010 , бр. 24/ 2011, бр.121/2012, бр.42/ 2013, бр.50/2013 

, бр. 98/2013, и бр.132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)), Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.68/2019), Уредбе о 

локацијским условима (“Службени гласник РС” бр.35/2015, 114/15 и 117/2017), чл.146, Закона о 

општем управном поступку («Сл. Гласник РС » бр.18/2016), и чл.17. Одлуке о општиској управи 

(„Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.7/2017), доноси :  

 

                                                ЗАКЉУЧАК 

 
Одбацује се захтев  ROP-BCR-13723-LOC-1/2020, инвеститора Пољопривредног газдинства 

 „ Драгана Шупић “, ул. Козарачка 3а/8,  Бела Црква, за изградњу нове типске СТС 20/0,4  

„ Хладњача Шупић“ са прикључним средњенапонским кабловским водом, на кат.парц. 

број 372/1, 3706 и 602, К.О. Јасеново, јер нису испуњени  формални услови за даље поступање 

прописани чланом 7. став 1. тачка 2), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.68/2019). 

 

                                                        О б р а з л о ж е њ e  

 

Инвеститор Пољопривредно газдинствo „ Драгана Шупић “, ул. Козарачка 3а/8,  Бела Црква, за 

изградњу нове типске СТС 20/0,4  „ Хладњача Шупић“ са прикључним средњенапонским 

кабловским водом, на кат.парц. број 372/1, 3706 и 602, К.О. Јасеново, поднеo је овом органу 

кроз ЦИС 11.06.2020.године, преко овлашћеног пуномоћника АД „Техника“, Вршац, МБ 

08113114,  кога   представља Кузман Туркуане из Вршца, захтев за издавање локацијских 

услова ROP-BCR-13723-LOC-1/2020. 
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 Уз захтев инвеститор је приложио следеће електронске документе у пдф формату, потписане 

електронским потписом пуномоћника : 

 

 1. Доказ о уплати:  

- накнаде за Централну евиденцију   

- Републичку административну таксу, и 

- накнада стварних трошкова општинског органа за издавања Локацијских услова. 

 

2.  Идејно решење број ИДР-а 01-10/19 од oктобра 2019 године, ( главна свеска и идејно 

решење архитектура ) урађено у pdf  и dwf формату , које је израдио пуномоћник АД 

„Техника“, Вршац, МБ 08113114,  кога   представља Кузман Туркуане из Вршца.   

  

3. Пуномоћје  од 04.11.2019. године. 

 

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.  

 Чланом 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

прописано је да се обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре 

покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз 

ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом. Сва акта која доносе, односно 

размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради 

употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и 

имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, доствљају се у форми 

електронског документа, у pdf формату, потписаном квалификованим електронским потписом. 

Изузетно од става 2. овог члана, техничка документација се доставља и у dwg или dwf формату, 

без обавезе дигиталног потписивања. 

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

стране пројектне организације, као и одговорног, односно главног пројектанта, потписом и 

печатом пројектне организације, односно личне лиценце, електронски документ из става 2. овог 

члана, поред тога што се потписује квалификованим електронским потписом одговорног лица 

пројектне организације, односно одговорног, односно главног пројектанта садржи и 

дигитализовани печат пројектне организације, односно личне лиценце.  

 

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

је да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно да:  
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Поступајући по предмету орган је прибавио услове за пројектовање и прикључење од имаоца 

јавних овлашћења, међу њима и у поступку ROP-BCR-13723-LOC-1- HPAP-6/2020:  

  ОДГОВОР интерни  број: ЉНП 131 , од 08.07.2020, год., од ЈП „ ПУТЕВИ СРБИЈЕ “ Београд, 

у коме наводе недостатке увидом  у Идејно решење поднетог захтева, па је за издавање њихових 

услова, неопходно  да доставите ново, усаглашено Идејно решење. 

 

1) Уз захтев је неопходно доставити Информацију о локацији, и Идејно решење сачињено у 

складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник 

РС“, број 73/19) усклађено са планском документацијом.  

 
2) Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу 

државног пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге:  

 

1. 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 („Службени гласник РС”, број 105/13 и 

119/13)), са приказом трасе инсталација.  

 

2. Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама 

парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске 

подлоге, која не мора да буде оверена од стране органе надлежног за послове државног 

премера и катастра) са дефинисаним положајем планираних инсталација и заштитних 

цеви и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све 

неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину полагања поред и 

испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања), (попречне 

профиле урадити обавезно на почекту и крају паралелног вођења поред државног 

пута, на месту укрштаја, у зонама путних објеката и другим карактеристичним 

местима);  

 
3.  Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, 

са приказаним државним путевима.  

 

НАПОМЕНА: Потребно је обележити државне путеве у складу са Уредбом о 

категоризацији државних путева (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и и 93/15). 

Стационаже државног пута на местима планираних инсталација утврдити директним 

мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака (координате чворних 

тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“ (директан линк http://www.putevi-

srbije.rs/index.referentni-sistem). 

 

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", бр.68/2019), донео закључак којим се одбацује 

предметни захтев за  издавање локацијских услова  у Белој Цркви , заведен под  бројем: 

ROP-BCR-13723-LOC-1/2020. 
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   Сагласно члану 8. став 1. Тачка 6), наведеног горе Правилника,  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 и отклони све утврђене 

недостатке, не доставља већ приложену документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити 

поново плаћа административну таксу и накнаду, ако је уплатио. 

 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. 

 

 (8) Ако уз усаглашени захтев из става 6. овог члана подносилац достави измењен документ у 

односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по 

том измењеном документу. 

(9) Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за 

одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из става 6. овог члана. 

 

 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.инг.арх. 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                              

                                                                               Начелница одељења за урбанизам, привреду 

                                                                                                 и инспекцијске послове 

                                 

                                                                             Снежана Радојичић, дипл.инж.грађ. 

      

 


