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Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, инвестиције и капитална
улагања Градске управе Града Вршца, на основу члана 8б и 8ђ.  у вези чл. 53а- 57. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 -
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021), чл.7. став1. тачка 1. и 8. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број
бр.68/2019), члана 2. и члана 33. Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС",
број 115/2020) и чл. 37. Одлуке о организацији Градске управе (“Службени лист општине
Вршац“, бр.12/2022), у предмету издавања локацијских услова, по захтеву Града Вршца,
ул.Трг победе бр.1, поднетом путем пуномоћника Миодрага Почуча овлашћен од стране
„Адомне“ ДОО Нови Сад, ул.Антона Чехова бр.1, поднетог дана 08.11.2022.године, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

           ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Града Вршца, ул.Трг победе бр.1, за издавање локацијских
услова за изградњу, светлосне саобраћајне сигнализације – семафора, на пешачком
прелазу преко државног пута II А реда бр.133, код ОШ „Жарко Зрењанин“ у Избишту, на
кат.парц.бр.258 и 1254  КО Избиште, јер је утврђено да нису испуњени услови прописани
чланом члана 8., 8ђ.у вези чл.53а.- 57. и 133. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука  УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021) и
чл. 7. став 1. тачка 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Службени гласник РС", бр.68/2019).

 

О б  р а з л о ж е њ е

 

        Град Вршац, ул. ул.Трг победе бр.1,  поднело је захтев овом одељењу дана
08.11.2022.године, путем пуномоћника Миодрага Почуча овлашћен од стране „Адомне“
ДОО Нови Сад, ул.Антона Чехова бр.1, заведен под бр.ROP-VRS-35941-LOC-1/2022,
заводни број 353-182/2022-IV-03, за издавање локацијских услова за иградњу, светлосне
саобраћајне сигнализације – семафора, на пешачком прелазу преко државног пута II А
реда бр.133, код ОШ „Жарко Зрењанин“ у Избишту, на кат.парц.бр.258 и 1254  КО
Избиште.



        Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, инвестиције и
капитална улагања Градске управе Града Вршца, је прибавило по службеној дужности
техничке услове од имаоца јавних овлашћења Одељења за инвестиције и капитална улагања
Града Вршца, Телеком Србије Одељење за планирање и изградњу мреже Панчево, ЈП
„Србијагас“ Нови Сад ПЈ „Дистрибуција „Панчево, Електродистрибуција Србије ЕД
Панчево, ЈКП „Други октобар“ ПЈ „Водовод“ Вршац, у складу са чланом 54. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 -
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021) и чланом 11. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр.68/2019), о трошку
инвеститора.

         У току поступка, имаоц јавних овлашћења ЈП „Путеви Србије“, послало је  Допис
Одељењу бр: АХ1634 од 25.11.2022.године да се Услови ЈП „Путеви Србије“ за предметне
радове издају у поступку за издавање Локацијских услова упућеним преко надлежног органа
– Аутономна Покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарству
и саобраћај., у складу са чл.133. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021).      

            По пријему наведеног дописа ЈП „Путеви Србије“, ово одељење је утврдило да нису
испуњени формални услови за поступање по захтеву, јер орган коме је поднет захтев није
надлежан  а  сходно члану 8., 8ђ.у вези чл.53а.- 57. и 130. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
9/2020 и 52/2021), и чл. 7. став 1. тачка 1. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019).

          Чланом 8ђ. и чланом 7. став 1. Правилника о спровођењу поступка обједињене
процедуре електронским путем прописано је да по пријему захтева за издавање
локацијских услова надлежни орган  у складу са законом проверава испуњеност
формалних услова за поступање по захтеву и то: надлежност за поступање по захтеву,
односно пријави; да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са
Законом може бити подносилац захтева односно пријаве, да ли захтев односно пријава
садржи све прописане податке; да ли је уз захтев, односно пријаву приложена
документација прописана овим законом и подзаконским актима донетим на основу закона;
да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, да ли су подаци наведени у
изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске дозволем, у складу
са издатим локацијским условима.

         Имајући у виду претходно  наведено,  то је применом члана 8., 8ђ.у вези чл.53а.- 57.,
130 и 133. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 -
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021) и чл. 7. став 1. тачка 1. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник
РС", бр. 68/2019).

        Ако подносилац захтева а у складу са чл. 18. ст. 4. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС“, бр. 68/2019) у року
од 10 (десет) дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 (тридесет) дана од дана
његовог објављивања на интернет страници овог органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и
отклони све недостатке и:



-         Поднесе захтев надлежном органу - Аутономној Покрајини Војводина, Покрајинском
секретаријату за енергетику, грађевинарству и саобраћај.

         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 и накнаде за Централну
евиденцију.

         Поука о правном леку: Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном
органу - Градском већу Града Вршца у року од 3 ( три ) дана од дана достављања,
таксирана са 350,00 динара административне таксе, на рачун бр. 840-742251843-73 позив
на бр. 54 241 по тарифном броју 2. Одлуке о Општинским административним таксама („Сл.
лист Општине Вршац“, бр. 13/2009).

      

Обрадио: дипл.инж.арх. Моника Леган
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