Република Србија
ОПШТИНА РАЖАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности,
општу управу, правне и заједничке послове
Одсек за урбанизам и изградњу
Број предмета: ROP-RAZ-4125-LOC-1/2017
Број: 350-4/2017 -02
Датум: 08.03.2017. године
Ражањ
Општинска управа општине Ражањ , Одељење за друштвене делатности, општу управу и правне
послове, Одсек за урбанизам и изградњу, поступајући по захтеву Дома Културе Ражањ из Ражња,
поднетом преко пуномоћника Живковић Весне из Ражња, у поступку издавања локацијских услова за
изградњу унутрашњих гасних инсталација у објекту Дом културе у Ражњу, на основу чл. 8ђ,53а став 6
Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09 , 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 12.ст.2. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр. 113/15) ,
доноси

З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ се захтев бр. ROP-RAZ-4125-LOC-1/2017, подносиоца Дома Културе Ражањ из
Ражња, ул.Новоражањска бр.50, поднет преко пуномоћника Живковић Весне из Ражња за издавање
локацијских услова за уградњу унутрашњих гасних инсталација са кондензационим гасним блоком
КГБ-200 у објекту Дом културе у Ражњу, изграђеном на кат.парцели.бр.1805 К.О.Ражањ, у Ражњу,ул.
Новоражањској бр.50 (раније Партизанска), због недостатака у садржини достављеног идејног решења.
О б р а з л о ж е њ е
Дом Културе Ражањ из Ражња, ул.Новоражањска бр.50, поднео је овом органу, преко
пуномоћника Живковић Весне из Ражња дана 24. 02. 2017. године захтев бр. ROP-RAZ-4125-LOC1/2017, заведен код ове управе под бројем 350-4/2016 -02 дана 24.02.2017 године захтев за издавање
локацијских услова за изградњу унутрашњих гасних инсталација у објекту објекту Дом културе у
Ражњу, изграђеном на кат.парцели.бр.1805 К.О.Ражањ, у Ражњу,ул. Новоражањској бр.50
Уз захтев поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре,
приложени су следећи прилози :
- пуномоћје,бр.9/17 од 22.02.2017.године којим је Витомир Добросављевић директор Дома културе
Ражањ, овластио Живковић Весну из Ражња да га заступа и подноси захтеве пред Општинском управом
општине Ражањ електронски потписано;
- Идејно решење које садржи : 0. Главну свеску која је израђена од стране Слободана Милетић,
предузетник, Пројектовање и извођење свих врста грађевинских објеката,вршење стручног надзора и
консалтинг,, Алфа инжењеринг,, Крушевац , бр.105/16 ИДР-0-ГС од 10.05.2016.године; одговорно лице
Слободана Милетић, главни пројектант : Слободан Станковић, дипл.инж.маш. лиценца бр 330 759504 и
6.Пројекат машинских инсталација , који је израђен од стране, предузетник, Пројектовање и извођење
свих врста грађевинских објеката,вршење стручног надзора и консалтинг,, Алфа инжењеринг,,
Крушевац, бр.105/16 ИДР-6-М од 10.05.2016.године, одговорно лице Слободана Милетић, одговрни
пројектант : Слободан Станковић, дипл.инж.маш. лиценца бр 330 759504 у .pdf. формату које је
електронски потписано ,
- Графичка документација у dwg. формату, која није електронски потписана;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара;
У поступку издавања локацијских услова по службеној дужности овај орган је прибавио:
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1. Копију плана кат парцеле бр. 1805 К.О.Ражањ , бр. 952-04-1/2017 од 28. 02.2017.год, издата од
РГЗ-а РС, Службе за Катастар непокретности Ражањ ;
2. Копију катастарског плана водова , бр. 952-04-1/2017 од 28. 02.2017.год, издата од РГЗ-а РС,
Службе за Катастар непокретности Ражањ и
3. Одговор на захтев за издавање услова мера заштите од пожара, издат од МУП РС ,Сектор за
ванредне ситуације ,Управа за ванредне ситуације у Нишу 09/20/21 број217-168/17 од 06.03.2017 .
У току поступка, дана 06.03.2017. године, МУП РС ,Сектор за ванредне ситуације ,Управа за
ванредне ситуације у Нишу доставио је овом органу обавештење о недостацима у садржини идејног
решења у којем је навео да је потребно да се прецизно дефинише граница идејног решења и да се из
идејног решења изузме кућни мернорегулациони сет са прикључним гасоводом или да се за прикључни
гасовод најпре прибаве Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и
експолозија , односно решење о одобрењу локације, сходно чл.6 и чл.7 Закона о запаљивим и гориви
течностима и запаљивим гасовима (,,Сл.гласник РС,, бр.54/2015) и одредбама члана 16 став 1 Уредбе о
локацијским условима (,,Сл.гласник бр. 35/15 и 114/15).
Како МУП РС ,Сектор за ванредне ситуације ,Управа за ванредне ситуације у Нишу не може да
изда услове за пројектовање , потребно је да се изврши измена идејног решења приложеног уз захтев за
издавање локацијских услова, а који се огледају у отклањању наведених недостатака.
Чланом 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(,,Службени гласник РС,, бр. 113/15), прописано је да 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, надлежни орган без
одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8. став 2. овог правилника.
Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(,,Службени гласник РС,, бр. 113/15), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских
услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне 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.
Како су утврђени недостаци у садржини достављеног идејног решења од стране имаоца
јавног овлашћења, а који спречавају поступање по захтеву, то је у складу са чланом 12. став 2.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Службени гласник
РС,,бр. 113/15), одлучено као у диспозитиву овог закључка.
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од 10
(десет) дана од пријема овог закључка а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на
интернет страници Општине Ражањ, нема обавезу поновног достављања документације приложене уз
захтев који је одбачен, нити поново плаћа администативну таксу и накнаду.Усаглашени захтев се
подноси електронским путем преко ЦИС-а Агенције за привредне регистре и то као захтев за издавање
/измену локацијских услова на основу усаглашеног захтева.
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 наканде (чл 8. ст. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ).
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
Општинском већу Општине Ражањ у року од 3 дана од достављања закључка, електронским путем кроз
ЦИС Агенције за привредне регистре, преко Општинске управе, Одељење за друштвене делатности,
општу управу и правне послове, Одсек за урбанизам и изградњу.
Доставити: подносиоцу захтева, надлежној служби ради објављивања на интернет страни
Обрађивач:
Милутиновић Снежана, дип.инж.арх.

В.Д.Начелник општинске управе
Иван Ивановић, дипл.правник
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