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Мионица
Општинска управа Мионица, Одељење за просторно планирање,урбанизам и грађевинарство
по захтеву Општине Мионица, Војводе Мишића 30, преко пуномоћника Слободана Ковачевића
из Мионице, Марића Сокак бб 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 146. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник
РС'', бр. 18/2016), 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)
доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Мионица, Војводе Мишића 30, матични број 07188781
ПИБ 101391896, за издавање локацијских услова за изградњу инфраструктурног објекта: категорије
'' Г'' класификацини број 214101 – мост ( 2) на Сувоборској реци ( кат.парц.бр. 2263К.О Планиница )
у селу Планиница на локалном путу Козомор – Планиница ( локални пут бр. 6 на кат.парц.бр.2245 и
739 К.О Планиница) због неиспуњења формалних услова за даље поступање.
Приликом издавања услова за пројектовање за изградњу предметног инфраструктурног
објекта Jавно водопривредно предузеће '' Србија воде '' Београд, Водопривредни центар '' Сава
Дунав '' је имало примедби на садржину Идејног решења, те је у складу са истим потребно
употпунити његову садржину.


Увидом у достављену „Хидролошку анализу великих вода Сувоборске реке у профилу
друмског моста у Планиници“ утврђено је да приликом прорачуна није узет у обзир слив
потока Савинац.

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
Општине Мионица, Војводе Мишића 30, преко пуномоћника Слободан Ковачевић из
Мионице, Марића Сокак бб дана 12.09.2017. године, поднела је електронским путем кроз ЦИС,
овом органу захтев за издавање локациских услова за изградњу инфраструктурног објекта:
категорије '' Г'' класификацини број 214101 – мост ( 2) на Сувоборској реци ( кат.парц.бр. 2263К.О
Планиница ) у селу Планиница на локалном путу Козомор – Планиница ( локални пут бр. 6 на
кат.парц.бр.2245 и 739 К.О Планиница) заведен под бројем ROP-MIO-27750-LOC-1/2017.
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, службено лице овог Одељења утврдило је да
следеће недостатке:
Приликом издавања услова за пројектовање за изградњу предметног инфраструктурног објекта
Jавно водопривредно предузеће '' Србија воде '' Београд, Водопривредни центар '' Сава Дунав '', те је
у складу са истим потребно употпунити његову садржину.
 Увидом у достављену „Хидролошку анализу великих вода Сувоборске реке у профилу
друмског моста у Планиници“ утврђено је да приликом прорачуна није узет у обзир слив
потока Савинац.
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 РС'' бр. 96/16), односно како је утврђен недостатак у
садржини достављеног идејног решења и поднетог захтева, 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.
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