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Општинскa управa општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије
Одсек за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове,
решавајући по захтеву Стаменковић Саше из Бабушнице, Ивице Миладиновића 9, поднетог
преко пуномоћника Петровић Марка из Ниша, ул. Драгише Цветковића 87/17, за издавање
локацијских услова, а на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),
члана 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“ број113/2015) доноси:

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Стаменковић Саше из Бабушнице, Ивице Миладиновића
9, за реконструкцију и доградњу бензинске станице, спратности П, категорије Г,
класификациони број 1252012, у улици Живојина Николића Брке у Бабушници, на кп.бр.
96/8 КО Бабушница због неиспуњености формалних услова за даље поступање по
истом.

О б р а з л о ж е њ е

Стаменковић Саша из Бабушнице, Ивице Миладиновића 9, преко пуномоћника
Петровић Марка из Ниша, ул. Драгише Цветковића 87/17, поднео је овом органу дана
19.04.2016. године, под бројем ROP-BAB-6820-LOK-1/2016, захтев за издавање
локацијских услова за реконструкцију и доградњу бензинске станице, спратности П,
категорије Г, класификациони број 1252012, у улици Живојина Николића Брке у
Бабушници, на кп.бр. 96/8 КО Бабушница.

Чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,
64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15) прописано је да током спровођења
поступка 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, већ локацијске услове,
грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у складу са актима и
другим документима из члана 8б овог Закона. Надлежни орган у складу чл. 8ђ став 1. члана
проверава искључиво испуњеност следећих формалних услова: надлежност за поступање
по захтеву, односно пријави; да ли је подносилац захтева, односно пријаве лице које, у
складу са овим законом, може бити подносилац захтева односно пријаве; да ли захтев,
односно пријава садржи све прописане податке; да ли је уз захтев, односно пријаву
приложена сва документација прописана овим законом и подзаконским актима донетим на
основу овог закона; да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно
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таксе; да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за
издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима.

Чланом 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15), прописано је да се уз захтев за издавање
локацијских услова прилаже :

1) Идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина
техничке документацоје;

2) Доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева  и накнади за
Централну евиденцију.

Чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15) одређено је да надлежни орган по
пријему захтева за издавање локацијских услова проверава испуњеност формалних услова
за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је : надлежан за поступање по
захтеву, да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке,
да ли је уз захев приложено идејно решење, да ли је уз захтев приложен доказ о уплати
прописане таксе и накнаде.

У овој фази поступака надлежни орган проверава и да ли идејно решење садржи
податке потребне за издавње локацијских услова.

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио да нису испуњени
формални услови за поступање по поднетом захтеву из следећих разлога :

-Уз захтев је нису приложена релевантна предходно издата водна акта за постојећи
објекат за чију се реконструкцију и доградњу тражи издавање локацијских услова ради
прибављања водних услова, а у складу са Упутством Министарства грађевинарства
саобраћаја и инфраструктуре број 110-00-163/2015-07 од 19 .05.2015. године а по
Обавештењу Министарства пољопривреде и заштити животне средине, Републичке
дирекције за воде, број 325-05-560/2016-07 од 06.05.2016. године.

Општинскa управa општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек
за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове, у
постуку обједињене процедуре у име подносиоца захтева Стаменковић Саше из
Бабушнице, Ивице Миладиновића 9, доставила захтев Министарству пољопривреде и
заштити животне средине, Републичкој дирекцији за воде од 06.05.2016. године под бројем
350-4/2016-02, уз прилагање расположиве документације и обавештење да за постојећи
објекат постоји издата употребна дозвола али да за постојећи објекат не поседује раније
издата водна акта.

У вези поднетог захтева надлежни орган је обавештен да сходно члану 123. Закона о
водама, водна дозвола се не може издати без предходно прибављених водних услова и
издате водне сагласности. Изузетно, водна дозвола се може издати без водних услова и
водне сагласности за изграђене објекте и системе који имају употребну дозволу и не утичу
неповољно на режим. Ради лакшег и ефикаснијег појашњења у вези издавања водне
дозволе и документације коју је неопходно доставити у овом поступку, ималац јавних
овлашћења је упутио на сајт где се могу наћи све информације :
www.rdvode.gov.rs/poslovi/vodna akta/ obrasci zahteva za izdavanje vodnog akta – Образац О-7
Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата употребна
дозвола а није издата водна сагласност, а све у складу са Правилником о садржини о
обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања
водних услова ( ,,Службени грасник РС,, број 74/2010 и 116/2012), те да у вези са изнетим
чињеницама захтев не садржи прописану документацију.

Чланом 8. истог Правилника прописано да уколико нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву прописани чл. 7. овог Правилника, као и када Идејно
решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, надлежни орган



захтев одбацује Закључком у року од 5 радних дана од дана подношења захтева уз
навођење свих недостатака.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, применом одредби члана 8ђ Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/15), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015), одлучено је као у диспозитиву овог
Закључка.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа,
поднесе нов усаглашен захтев и отклони све недостатке, односно приложи предходно
издата водна акта, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен нити се
поново плаћа административна такса, а сходно члану 8. став 6. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15).

Правна поука: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу
општине Бабушница у року од 3 дана од дана достављања закључка са доказом о уплати
накнаде у износу од 220 динара, на рачун 840-742351843-94 са позивом на број 97 80-006,
преко Одељења за привреду и финансије-Одсека за привреду, урбанизам, комунално-
стамбене, имовинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Бабушница .

Закључак доставити:
- подносиоцу захтева
- архиви и објавити на веб-сајту  општине Бабушница

Референт,
Небојша Николић,

Шеф   одсека,
Владан  Савић,  дипл.грађ.инж


