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Алибунар
Општинска управа, Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и
имовинско правне послове, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник
РС'' 72/09,...145/14), члана 16. и 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар`` 33/2016) и Решења бр.1-112-81-4/2016-03-02 од
01.12.2016. год, решавајући по захтеву Шајин Горана из Банатског Карловца, ул. Књаза
Милоша бр.76, путем пуномоћника Биро плус доо из Вршца, ул.Стеријина бр.19, у поступку
захтева за локацијске услове, применом члана 8. став 1. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' 113/15, 96/16), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев покренут под број ROP-ALI-4075-LOC-1/2017 од 24.02.2017.
године, поднетог од стране Шајин Горана из Банатског Карловца, путем пуномоћника Биро
плус доо из Вршца, због неиспуњених формалних услова.
Образложење
Шајин Горан из Банатског Карловца, путем пуномоћника Биро плус доо из Вршца,
поднело је захтев 24.02.2017.год. за издавање локациских услова за изградњу стамбеног објекта
категорије А, класификационог броја 111011, на парцели бр. 2092 к.о. Банатски Карловац.
Уз захтев је поднет доказ о уплати прописане таксе и накнаде, пуномоћ за Биро плус
доо из Вршца, геодетски снимак постојећег стања и Идејно решење. Захтев је поднет у
прописаној форми али не садржи одговарајућу пуномоћ и све прописане податке у Идејном
решењу.
Идејно решење је потребно израдити у складу са чланом 15. став 1. и чланом 35-40.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта (''Сл. гласник РС'' 23/15, 77/15, 96/16) – у даљем
тексту Правилник.
Достављено Идејно решење број ИДР 06/17-А од фебруара 2017.године, израђено од
стране ''Биро плус'' из Вршца, не садржи:
- Опис и димензије прикљука на приступну саобрачајницу;
- Захтевну снагу за прикључак на електроенергетску мрежу;
Такође овлашћено лице пуномоћника није доставио овлашћење за потписивање и у
захтеву се наводи место градње Алибунар што није у скалду са осталим подацима локације.
Чланом 15. став 1. Правилника предвиђено је да је Идејно решење приказ планиране
концепције објекта, са приказом и навођењем свих података неопходних за утврђивање
локацијских услова, а чланом 38. став 1. да текстуална документација идејног решења садржи
технички опис пројектованог објекта са навођењем потребних комуналних капацитетима што
приложено Идејно решење не садржи за електроенергетски прикључак и за прикључак на јавну
саобраћајницу.
Чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити

ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7. истог
Правилника.
Какао пуномоћник није доставио овлашћење за потписивање и достављено идејно
решење не садржи прописане податке на основу којих се могу издати локацијски услови, донет
је закључак као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
Општинском већу општине Алибунар, у року од 5 дана од дана достављања.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30
дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев
и отклони све утврђене недостатке, не доставља уредну документацију поднету уз захтев који је
одбачен, нити поново плаћа административну таксу.
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