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и комунално – стамбене послове 

   Број:ROP-GRO-13428-LOC-1/2017 
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Г р о ц к а 

 

 Одељење за грађевинско урбанистичке и комунално стамбене послове Управе градске општине 

Гроцка, поступајући по захтеву ЈП „Србијагас“ , чији је пуномоћник Меридијанпројект д.о.о., 

овлашћено лице Александар Радишић, за издавање локацијских услова за изградњу  дистрибутивне 

гасоводне мреже од ПЕ (МОП 4бар) са КГП „Врчин“ V фаза, у Врчину, на основу члана 8ђ. Закона о 

планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр.72/09,81/09-испр.64/2010-одлука УС, 

24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

члана 12. Став 2 и члана 8. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/16), члана 210. Став 1. Закона о општем 

управном поступку(„Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“ бр.30/2010), доноси: 

 

З  А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈП „Србијагас“  за издавање локацијских услова за изградњу дистрибутивне 

гасоводне мреже од ПЕ (МОП 4бар) са КГП „Врчин“ V фаза, на катастарским парцелама број: 8500, 

8445/1, 8666/1, 8445/2, 8445/3, 2713/2, 2713/3, 2740/3, 2740/5, 2740/4, 2706/2, 2706/1, 807/4, 808/1, 676/8, 

676/2, 953/1 и 954- К.О. Врчин, због неиспуњења формалних услова. 

 

Образложење 

 

Дана 16.05.2017.године ЈП „Србијагас“, а чији је пуномоћник Меридијанпројект д.о.о.  

овлашћено лице Александар Радишић, обратило се овом Одељењу захтевом, у форми електронског 

документа, за издавање локацијских услова за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже од ПЕ (МОП 

4бар) са КГП „Врчин“ V фаза, на катастарским парцелама број: 8500, 8445/1, 8666/1, 8445/2, 8445/3, 

2713/2, 2713/3, 2740/3, 2740/5, 2740/4, 2706/2, 2706/1, 807/4, 808/1, 676/8, 676/2, 953/1 и 954 - К.О. Врчин. 

По пријему захтева, овај орган је проверио испуњеност формалних услова за поступање по 

захтеву, прописаних чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/16), и то: 1) да ли је надлежан за поступање 2) да ли је захтев 

поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке 3) да ли је уз захтев приложено 

Идејно решење 4) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде, и утврдило да 

уз напред наведени захтев није достављена информација о локацији, односно извод из важеће 

планске документације за подручје које се обрађује пројектом. 

Уз захтев је приложено Идејно решење под бројем Г 652/13-К2-5 урађено априла,2017.год. од 

стране „КБВ Датаком“д.о.о. из Београда, ул. Милентија Поповића бр. 9, а по провери да ли је исто 

израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС“ бр. 23/15), утврђено је да 

приложено идејно решење није у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл.гласник 

РС“ бр. 23/15,77/15 и 96/16) односно, приложено идејно решење садржи недостатке који се огледају 

у следећем: 

 

-За постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу државног пута I и/или II реда, 

идејно решење мора да садржи и следеће податке и прилоге:  



- шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са приказаним 

државним путевима (није обележен државни пут).  

Податке о државним путевима можете преузети са сајта ЈП „Путеви Србије“ (директан линк 

http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem).  

- Достављено Идејно решење не садржи податке о планском основу за изградњу предметних 

инсталација (Прилог 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 23/15, 77/2015 и 

96/16), општи подаци о објекту и локацији, назив просторног, односно урбанистичког плана).  

-Није приложена ситуација, у одговарајућој размери, са уцртаним постојећим објектима у непосредној 

близини трасе планираног гасовода, сходно члану 7. Закона о запаљивим и горивим течностима и 

запаљивим гасовима („Сл.гласник РС“ бр. 54/15) 

 Чланом 12. Став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/16), прописано је да ће надлежни орган без одлагања одбацити 

захтев за издавање локацијских услова  ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу 

обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини 

идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, у складу са чланом 8. став 2. 

овог правилника. 

 Како захтев садржи недостатак у садржини достављеног Идејног решења, нису испуњени услови 

за даље поступање по захтеву, те је у складу са чланом 8. Став 2. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/16), одлучено као у 

диспозитиву овог закључка. 

 

Подносилац захтева може отклонити утврђене недостатке и поднети нов усаглашен захтев у року 

од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на 

интернет страници Општине Гроцка, без достављања документације већ поднете уз захтев који је 

одбачен и без плаћања административне таксе. 

 Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без 

обавезе достављањадокументације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 

административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. Став 7. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/16). 

 

ПРАВНА ПОУКА:  Против овог закључка може се изјавити приговор Већу ГО Гроцка, а преко 

овог Одељења, у року од 3 дана од дана достављања закључка са 440,00 динара административне таксе, 

прималац Градска општина Гроцка, на рачун број 840-742251843-73, број модела 97 са позивом на број 

62-012. 

 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева преко пуномоћника и архиви. 

 

 Обрађивач: 

Надица Алексић,дипл.инж.геод. 

 

 

 

                                                                                                                            ШЕФ ОДСЕКА: 

                                                                                                                Невенка Буква, дипл.правник 

 


