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Мионица
Општинска управа Мионица, Одељење за општу управу, Служба за спровођење обједињене
процедуре, по захтеву Снежане Златар из Рушња , Лике Ружића бр. 7, преко пуномоћника
Предузећа "TEHNOPLAN 014" doо Ваљево из Ваљева, Шеста Личка бр. 40/А, на основу члана
53a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 210.
Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр.
30/2010), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл гласник РС“, бр. 113/15) и
решења Начелника Општинске управе Мионица бр. 035-30/2012 од 31.10.2012. године, којим се
овлашћује Драгица Суботић, начелник Одељења за општу управу да потписује управна и вануправна
акта доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Снежане Златар из Рушња, Лике Ружића бр. 7, за издавање
локацијских услова за изградњу објекта: стамбена зграда са два стана на кат.парц.бр. 169/5 К.О
Берковац због неиспуњења формалних услова за даље поступање .
У поднетој документацију- идејном решењу уз захтев за издавање локациских услова није
усаглашено:
 пројектни задатак ( објекат '' А '' категорије 111011) са идејним решењем ( објекат ''Б ''
објекат са две стамбене јединице 112121);
 у поглављу 0.7. Општи подаци о објекту и локацији неопходно је попунити Основне
податке о објекту и локацији у складу са образцом 0.5. из Прилога бр. 1 Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015 и 77/2015) – попунити бројеве парцела преко којих прелазе
прикључци за инфраструктуру, као и бројеве парцела на којима се налази прикључак на јавну
саобраћајницу;
 посебно дефинисати прикључке са потребним капацитетима уколико се ради о две стамбене
јединице, односно за сваку појединачно;
 у свесци архиректуре у поглављу 1.5 технички опис ; 1.6 нумерички подаци и 1.7 графичка
документација усагласити међусобно делове истих . Посебне функционалне целине ( стамбени
простор 1 и 2 ) су независна саме за себе , са посебно дефинисаним улазом и у физичком смислу
одвојеним простором.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од
дана његовог објављивања на интернет страници Општине Мионица поднесе нов, усаглашен,
захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација поднету уз захтев који је
одбачен, нити поново плаћа административна такса.
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.

Образложење
Снежана Златар из Рушња , Лике Ружића бр. 7, преко пуномоћника Предузећа
"TEHNOPLAN 014" doо Ваљево из Ваљева, Шеста Личка бр. 40/А, дана 04.112016. године,
поднео је електронским путем кроз ЦИС, овом органу захтев за издавање локациских услова, за
изградњу објекта:-стамбена зграда са два стана на кат.парц.бр. 169/5 К.О Берковац , заведен под
бројем ROP-MIO-29597-LOC-1/2016
На основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр. 72/2009,
81/2009-исп, 24/2011, 132/2014 и 145/2014 ) и члана 7. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ( ''Службени гласник РС'', бр. 113/2015), у којима стоји
да током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу испуњености
формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити испитује
веродостојност докумената које прибавља у тој процедури.
Чланом 8. став 1. наведеног Правилника 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 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре прописано је да
ће захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи
потребне податке 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.
На основу увида у електронски поднет захтев, и приложено идејно решење службено лице
овог Одељења утврдило је да Идејно решење садржи следеће недостатке:
 пројектни задатак ( објекат '' А '' категорије 111011) са идејним решењем ( објекат ''Б ''
објекат са две стамбене јединице 112121);
 у поглављу 0.7. Општи подаци о објекту и локацији неопходно је попунити Основне
податке о објекту и локацији у складу са образцом 0.5. из Прилога бр. 1 Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015 и 77/2015) – попунити бројеве парцела преко којих прелазе
прикључци за инфраструктуру, као и бројеве парцела на којима се налази прикључак на јавну
саобраћајницу;
 посебно дефинисати прикључке са потребним капацитетима уколико се ради о две стамбене
јединице, односно за сваку појединачно;
 у свесци архиректуре у поглављу 1.5 технички опис ; 1.6 нумерички подаци и 1.7 графичка
документација усагласити међусобно делове истих . Посебне функционалне целине ( стамбени
простор 1 и 2 ) су независна саме за себе , са посебно дефинисаним улазом и у физичком смислу
одвојеним простором.
Како подносилац захтева, није приложио Идејно решење израђено сагласно Правилнику о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката („Службени Гласник Републике Србије бр. 23/2015 и 77/15), односно како је
утврђен недостатак у садржини достављеног идејног решења, то нису испуњени услови за даље
поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8.став 1.и 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“, бр.113/15), одлучено је као у
диспозитиву овог Закључка
У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Службени гласник РС'' бр. 113/2015), ако подносилац захтева у року од десет
дана од пријема закључка из става 1. овог члана, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања
на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке,
не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа
административна такса из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника. 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 из члана 8 став 8. 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 из
става 6. овог члана.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против овог закључка дозвољен је жалбу у року од 3 дана од дана достављања истог,
Општинском већу општине Мионица са таксом од 100,00 динара, број рачуна 840-742351843-94,
модел плаћања 97, позив на број 85-069.
Доставити:
пуномоћнику подносиоца захтева
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