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

послове, поступајући по захтеву правног лица PIK “JUŽNI BANAT“ DOO из Беле Цркве, ул. 

Екстравилан бб, у својству носиоца инвестиције, поднетог преко  пуномоћника Мирослава 

Бајића из Новог Сада, за издавање локацијских услова за изградњу Прикључне саобраћајнице за 

пословни комплекс у Белој Цркви , на кат.парц.бр. 2804/1 и 10583 КО Бела Црква, бр.ROP-BCR-

27102-LOC-1/2016, применом члана 8ђ,  и члана 53а. - 57.  Закона о планирању и изградњи  (“Сл 

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

, бр. 98 / 2013, и бр.132/1 и 145/14), применом чл. 7. и 8.  Правилника о поступку спровођења 

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

размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези 

са обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) и чл. 210. Закона о општем управном 

поступку, (“Сл.лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и “Сл. Гласник РС” бр. 30/2010), и чл.16. Одлуке о 

општиској управи („Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.10/2008), доноси   

 

                                                ЗАКЉУЧАК 

 
Одбaцује се захтев инвеститора  ПИК “ЈУЖНИ БАНАТ“ ДОО из Беле Цркве , ул. Екстравилан 

бб,  за издавање локацијских услова  за изградњу Прикључне саобраћајнице за пословни комплекс 

у Белој Цркви , на кат.парц.бр. 2804/1 и 10583 КО Бела Црква, бр.ROP-BCR-27102-LOC-1/2016, , 

због ненадлежности Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, општинске управе 

Бела Црква. 

  

                                                        О б р а з л о ж е њ e  

 

       Инвеститор  ПИК “ЈУЖНИ БАНАТ“ ДОО из Беле Цркве , ул. Екстравилан бб, поднеo је     

      овом одељењу  кроз ЦИС 14.10.2016. године, преко  пуномоћника Мирослава Бајића из Новог  

      Сада, захтев  за издавање локацијских услова за изградњу Прикључне саобраћајнице за  

      пословни  комплекс у Белој Цркви , на кат. парц. бр. 2804/1 и 10583 КО Бела Црква, бр. ROP - 

      BCR - 27102 - LOC-1/2016.   
        

      У поступку прегледом и оценом прилога утврђено је да је инвеститор уз захтев, приложио     

     следеће: 

      - доказ о уплати републичке административне таксе у форми електронског документа у pdf      

     формату , потписан квалификованим електронскоим потписом;  

      - доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције обједињене процедуре у форми    

      електронског документа у pdf формату, потписан квалификованим електронскоим потписом;  

     - Идејно решење, у форми електронског документа у pdf формату, потписан квалификованим  

      електронскоим потписом ;  



      - остала документа захтева за издавање локацијских услова, у форми електронског документа у     

       pdf формату, потписано квалификованим електронскоим потписом;  

 

       Поступајићи орган је на основу чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“     

      бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), и чл. 7. Правилника о поступку  спровођења  

      обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015), извршио проверу  

       испуњености формалних услова и утврдио да није надлежан за поступање по захтеву, будући да  

       је чланом 133 став 2. тачка 14, и чланом 134,  Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“  

       бр.72/09, 81/09, 24/11,  121/12, 132/14 и 145/14), прописано да локацијске услове за прикључак на  

       државни пут првог реда издаје надлежни орган - надлежно министарство, тј што у овом  случају    

       јесте Покрајински  секретаријат за урбанизам,  и заштиту животне средине. 

      Подносиоц захтева потребно је да поступи према  условима добијеним од ЈП „Путеви Србије“,     

      III Број : АX86 од 01.11.2016. године. 

       

      Дакле, подносилац захтева се треба обратити Покрајинском Секретаријату за урбанизам и    

      заштиту животне средине, Сектору за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе у  

      поступку спровођења обједињене процедуре,  кроз Централни информациони систем за  

      електронско поступање у оквиру обједињене процедуре (ЦИС), ако се ради о  захтеву  за издавање  

      локацијских услова за изградњу Прикључне саобраћајнице  на  државни пут првог реда, за  

      пословни  комплекс у Белој Цркви.   

     

       Из горе наведеног, а на основу чл. 7. Правилника о поступку  спровођења обједињене процедуре  

       електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) утврђено је да орган којем је поднет захтев  

       није надлежан и да тиме нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву.  

   

        Ако подносилац захтева отклони све недостатке и поднесе нов усаглашен захтев у року од 10  

       дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на  

        интернет страници надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је  

        одбачен, нити поново плаћа административну таксу сагласно чл. 8ђ Закона о планирању и  

        изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и 8 Правилника о  

       поступку  спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.  

       113/2015).  

        Применом чл. 8ђ., чл. 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09,  

        24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), чл. 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене  

        процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) и Правилника о начину размене  

       докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са  

       обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) овај орган је, како нису испуњени  

        формални услови за даље поступање по захтеву, одлучио као у диспозитиву.  

 

        Против овог закључка допуштен је приговор надлежном Општинском већу у року од 3 дана од  

        дана достављања истог а преко овог Одељења. Закључак ће бити објављен на интернет страни  

        овог органа  www.belacrkva.rs. 


