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Б а б у ш н и ц а 
  

          Општинскa управa општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек за 
привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове, решавајући по 
захтеву, за издавање локацијских услова за катастарску парцелу број 96/8 КО Бабушница, 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 и 96/2016) доноси:  

  
З А К Љ У Ч А К 

 
          ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев за издавање локацијских услова за раконструкцију и 

доградњу објекта бензинске станице, спратности П, категорије Г, класификациони број 
125212, на катастарској парцели број 96/8 КО Бабушница, у улици Живојина Николића Брке у 
Бабушници, због недостатака у садржини достављеног Идејног решења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
          Стаменковић Саша из Бабушнице, ул. Ивице Миладиновића бр. 9, преко пуномоћника 

Петровић Марка, Ниш-Палилула,  улица Драгише Цветковића 87/17  поднео је овом органу дана 
05.06.2017. године, под бројем ROP-BAB-6820-LOCH-3/2017, усаглашен захтев за издавање 
локацијских услова за реконструкцију и доградњу објекта бензинске станице, спратности П, 
категорије Г, класификациони број 125212, на катастарској парцели број 96/8 КО Бабушница, у 
улици Живојина Николића Брке у Бабушници. 
         Поступајући по наведеном захтеву, Општинскa управa општине Бабушница, Одељење 
за привреду и финансије Одсек за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и 
инспекцијске послове се по прибављању података од органа надлежног за послове државног 
премера и катастра, обратио имаоцима јавних овлашћења са захтевом за издавање услова за 
пројектовање планираног објекта и то : Министарству унутрашњих послова, Сектору за 
ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту Одсеку за превентивну заштиту, 
Министарству одбране и ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш, а у складу са чланом 54. став 1. 
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), чланом 11. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број113/2015 и 96/2016) 
и члана 8. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 35/2015 и 114/2015). 

                У одговору на захтев за издавање водних услова за пројектовање реконструкције и 
доградње објекта бензинске станице,  ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш, број 207-3873/2 од 
12.06.2017. године, обавестили су да се захтев одбацује јер : 
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                 -Уз захтев нису достављена предходно издата водна акта за постојећи објекат, како је 
дефинисано „Правилником о садржини и обрасцем захтева за издавање водних аката и 
садржини мишљења у поступку издавања водних услова“ (Сл. Гласник РС“ бр. 74/10, 116/12 
и 58/14);  

                 - Идејно решење није урађено у складу са „Правилником о садржини, начину и 
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објекта, Прилог 10: Посебни садржаји идејног решења за објекте за које се прибављају водни 
услови“ („Сл.гласник РС“ број 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016). 
              Чланом 12.став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем 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 прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање 
локацијских услова одбацити закључком ако локацијски услови не може да изда и због 
недостатака у садржини идејног решења достављеног уз тај захтев, уз навођење свих 
недостатака, односно разлогa за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке 
документације у складу са одредбом члана 8ђ. Закона o планирању и изградњи.  

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. 

Сходно члану 8. став 9. Правилника, због додатних формалних недостатака у 
измењеној документацији подносилац не може поново користити право из става 6. овог члана 
на подношење усаглашеног захтева. 

Како је од стране напред наведеног имаоца јавног овлашћења утврђен недостатак у 
садржини Идејног решења и захтев није комплетан те нису испуњени услови за даље 
поступање по предметном захтеву, сходно члану 8. став 2. а у вези са чланом 12. став 2. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник 
РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), 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) одлучено 
је као у диспозитиву овог Закључка.   

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 


