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Република Србија 

Општина Жабари 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број предмета:ROP-ZAB-14493-LOC-1/2017 

Заводни број: 351-30/2017-02 

22. јун 2017.године 

Ж А Б А Р И 

 

 

 

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду, урбанизам и друштвене 

делатности, Oпштинске управе општине Жабари, поступајући по захтеву који је поднеo 

Милан Поповић предузетник, Биро за пројектовање и извођење грађевинских радова 

„МИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Београда, у име ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ из ЖАБАРА, у вези издавања локацијских услова за за реконструкцију 

водоводне мреже у Влашком Долу, на основу члана 8ђ, а у вези са чланом 53а. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 

145/14), члана 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16) и члана 136. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), доноси 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање захтев за издавање локацијских услова, за 

реконструкцију водоводне мреже у Влашком Долу, којом се врши замена азбесно-

цементних цеви на водоводу у насељу Влашки До (дуж пута Пожаревац-Свилајнац) и 

реконструкцију постојећих елемената на водоводу на к.п.бр. 9500 и 9119/1 К.О. Влашки 

До, поднет дана 24.05.2017.године број ROP-ZAB-14493-LOC-1/2017, заведен под 

бројем 353-30/2017-02, због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз 

захтев за издавање локацијских услова, утврђених обавештењем од стране имаоца 

јавног овлашћења ЈП Путеви Србије из Београда. 

 

О    б    р    а    з    л    о    ж    е    њ    е 

Милан Поповић предузетник, Биро за пројектовање и извођење грађевинских 

радова „МИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Београда поднео је захтев електронским путем кроз 

Централну евиденцију дана 24.05.2017.године број ROP-ZAB-14493-LOC-1/2017, 

заведен под бројем 353-30/2017-02, ближе описан у диспозитиву, те је уз захтев 

приложена документација потписана квалификованим електронским потписом од 

стране пуномоћника, осим у dwf формату, и то: 

1) пуномоћје од 19.05.2017.године, 

2) Идејно решење 0-главна свеска, замена азбесно-цементних цеви на водоводу у 

насељу Влашки До (дуж пута Пожаревац-Свилајнац) и реконструкцију 

постојећих елемената на водоводу бр. 7/5/17 израђен 18.05.2017.године од 

стране пројектанта Бироа за пројектовање и извођење грађевинских радова 

„МИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Београда ул. Гочка 57, одговорно лице пројектанта 

Милан Поповић дипл.грађ.инж., одговорни пројектант Славица Николић 

дипл.грађ.инж. бр. лиценца 314 7153 03, 

3) Попречни профили у зони пролаза испод државног пута II A реда бр. 160 

Пожаревац-Свилајнац израђен маја 2017.године од стране пројектанта Бироа за 

пројектовање и извођење грађевинских радова „МИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ из 

Београда ул. Гочка 57, одговорно лице пројектанта Милан Попвић 
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дипл.грађ.инж., одговорни пројектант Славица Николић дипл.грађ.инж. бр. 

лиценца 314 7153 03, 

4) Копије плана и Изводи из катастра водова и подземних инсталација  К.О. 

Влашки До РГЗ-Службе катастра непокретности Жабари од 20.04.2016.године, 

5) Извод из катастра водова к.п.бр. 7076 К.О. Жабари РГЗ-СКН Жабари од 

02.11.2016.године, 

6) доказ о уплати накнаде Централну евиденцију у износу од 2.000,00 динара од 

23.05.2017.године на рачун 840-29770845-52 модел 97 позив на број 45-

50153900, 

Поступајући по предмету орган је прибавио услове за пројектовање од имаоца 

јавних овлашћења Телеком Србија из Пожаревца број 202225/2-2017 од 

31.05.2017.године, ЈКП Комуналац из Жабара број 177/2017 од 06.06.2017.године и 

ЕПС Дистрибуција из Пожаревца број 8В-0001.11.02-138898/2 од 07.06.2017.године, 

као и обавештење од ЈП Путеви Сбије из Београда од 05.06.2017.године, у коме наводе 

недостатке увидом документа поднетог захтева, и то неопходно је да доставите: 

 Идејно решење сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 96/16).  

  Обавезна садржина Идејног решења:   

 Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са 

важећом законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним 

државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева (“Сл. Гласник 

РС” бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)) и предлогом трасе инсталација са 

исказаном оријентационом стационажом пута на почетку и крају паралелног 

вођења и укрштаја са путем, на катастарско-топографској подлози у 

одговарајућој размери,  

 Геодетски снимљени попречни профили пута са свим елементима пута и 

границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-

геодетске подлоге) са дефинисаним положајем планираних инсталација и 

растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све 

неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину полагања 

поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања и 

др.),  

 Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото 

подлози, са приказаним државним путевима.  

НАПОМЕНА: пут Пожаревац – Свилајнац је државни пут IIA реда број 160 

према (Уредба о категоризацији државних путева (“Сл. Гласник РС” 

бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015). 

За испуњењење формалних услова за поступање по овом захтеву за издавање 

решења о одбрењу извођења радова имајући у виду претходно наведене одредбе Закона 

и Правилника потребно је доставити идејно решење, у складу са обавештењем ЈП 

Путева Србије из Београда. 

Реконструкцију пројектовати у складу са важећим Планом генералне регулације за 

насеље Влашки До („Службени гласник општине Жабари“, број 11/2006). 

Информација о локација за наведену деоницу к.п.бр. 7076 К.О. Жабари издата је од 

стране Општинске управе општине Жабари дана 09.03.2016.године заведена под бројем 

353-21/2016-02. 

Чланом 8ђ. ст.3. Закона о планирању и изградњи прописано је „По захтеву за 

издавање, односно измену грађевинске дозволе и употребне дозволе, односно решења 

из члана 145. овог закона надлежни орган у роковима из члана 8д. став 1. овог закона 

доноси решење, осим ако нису испуњени формални услови за даље поступање по 

захтеву, када тај захтев одбацује закључком.“ 
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На основу утврђеног чињениничног стања и применом горе цитираног члана 

Закона, овај орган, констатује да захтев не испуњава услове за поступање по њему, па је 

одлучено као у диспозитиву закључка. 

Сходно члану 8ђ. став 4. Закона о планирању и изградњи, дозвољава се подносиоцу 

захтева да отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од десет 

дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на 

интернет страници надлежног органа, те да уколико поступи у том року нема обавезу 

да достави документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног 

органа, нити поново плаћа административну таксу. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:    

Против овог закључка може се изјавити жалба Општинском већу општине Жабари, у 

року од 3 дана од дана пријема истог. Жалба се предаје преко овог органа са доказом о 

плаћеној накнади у износу од 390,00 динара на рачун Општине Жабари број 840-

742251843-73 модел 97 позив на број 38-117 и такса у износу од 440,00 динара на рачун 

Републике Србије број 840-742221843-57 модел 97 позив на број 38-117. 

 

              КООРДИНАТОР ГРУПЕ 

 

 

             Славиша Здравковић, дипл.грађ.инж.  
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