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Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Пећинци 

на основу чл. 19. Одлуке о организацији општинске управе Општине Пећинци ( „Сл. Лист 

општина Срема, бр. 3/2016), Закона о планирању и изградњи  („Сл. Гласник РС „ бр. 

72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 

и 83/2018), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем  ( „Сл. Гласник РС,“ бр. 113/2015 , 96/2016 и  120/2017) и Уредбе о локацијским 

условима („Сл Гласник РС“, бр. 114/15 и 117/2017), доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

         ОДБАЦУЈЕ  се захтев  број ROP-PEC-17301-LOC-3/2018 подносиоца захтева д.о.о 

„Istrabenz plini“ (МБ:20136057 ПИБ:104268916) из Београда, Деспота Стефана бр. 12., 

поднео је захтев за издавање локацијских услова путем пуномоћника д.о.о. 

„Deltainženjering“ (ПИБ:100062229, МБ:17085123) из Београда, ул. Заплањска бр. 86., за 

изградњу дистрибутивног центра техничких гасова и течног нафтног гаса у Шимановцима 

на кат. парцели бр. 3791 КО Шимановци, заведен под бројем ROP-PEC-17301-LOC-3/2018, 

интерни заводни број 353/2018-91 преко Централне евиденције обједињене процедуре 

електронких путем, за издавање локацијских услова за изградњу објекта ближе описаног у 

изреци овог закључка. 
 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

         Дана 15.11.2018. године д.о.о „Istrabenz plini“ (МБ:20136057 ПИБ:104268916) из 

Београда, Деспота Стефана бр. 12., поднео је захтев за издавање локацијских услова, 

заведен под бројем ROP-PEC-17301-LOC-3/2018, интерни заводни број 353/2018-91 преко 

Централне евиденције обједињене процедуре електронким путем, за издавање 

локацијских услова за изградњу дистрибутивног центра техничких гасова и течног 

нафтног гаса у Шимановцима ближе описаног у изреци. 

 

 

 



        Уз захтев подносилац је предао: 

1.Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских 

услова; 

2. Овлашћење; 

3. Идејно решење у pdf и dwfx-у; 

4. Доказ о уплати таксе на захтев. 

 

 Према члану 6. Став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. Гласник РС“,бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) поступак за 

издавање локацијских услова покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз 

ЦИС. 

 

Уз захтев из члана 6. Став 1. прилаже се и: 

 Идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина 

техничке документације, 

 Доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и накнада за 

Централну евиденцију. 

 

Уз захтев за издавање локацијских услова за градњу комуналне инфраструктуре у 

регулацији постојеће саобраћајнице подноси се и геодетски снимак постојећег стања на 

катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући 

регистар у складу са Законом. 

 

       Сходно члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. Гласник РС“,бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017)  по пријему 

захтева за издавање локацијских услова надлежни орган проверава испуњеност 

формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је : 

 надлежан за поступање по захтеву; 

 захтев поднет у прописаној форми и садржи све прописане податке; 

 уз захтев приложено идејно решење; 

 уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде. 

  

        Према члану 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. Гласник РС“,бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) ако нису 

испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган захтев за 

издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака. 

 

           Увидом у достављену документацију и применом чл. 8ђ Закона о планирању и 

изградњи и чл. 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, одељење је утврдило да захтев не испуњава услов за даље поступање 

по њему због следећих разлога: 

 

 

 



 Каласификационе ознаке објеката не одговарају предметним категоријама, за 

поједине класификационе ознаке не постоји наведена категорија објекта (није 

јасно који објекти се граде) ; 

 За поједине објекте нису дати оговарајући пресеци . 
 

      Сходно члану 8ђ Закона о планирању и изградњи ако подносилац захтева 

отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30 

дана од дана објављивања акта из става 6. овог члана, не доставља поново 

документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ 

доставио, односно платио у поступку у коме је тај акт донет. 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка подносилац захтева 

може изјавити приговор  општинском већу општине Пећинци путем овог Одељења, у року 

од 3 ( три ) дана од дана достављања. 

 

  

 

  Обрађивач:                                                                                 НАЧЕЛНИК  ОУ 

                                                                                                                                                                               

 

______________________         _____________________________ 

 Јелена Игњатовић, диа                                                    Драгана Крстић, дипл. правник 

 

 

 


