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Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града
Јагодина, Одсек за урбанизам, поступајући по усаглашеном захтеву "Јела Јагодина" доо из
Јагодине, поднетог преко пуномоћника Антић Дејана из Јагодине, за издавање локацијских
услова, на основу чл. 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.
72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013–УС, 98/2013-УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20, 52/2021), члана 8. став 2.
 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Службени гласник РС" бр. 68/2019) доноси:
 

ЗАКЉУЧАК
 
            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев "Јела Јагодина" доо из Јагодине, ул. Кабловска бр. 27, МБ
17442007, ПИБ 102062235, за издавање локацијских услова за изградњу лакирнице за
основне лакове - РОК спратности П, надстрешнице спратности П, радионице спратности П,
- Енергетски блок спратности П, силоса 1 за отпад иверице висине 24 м и силоса 2 за отпад
иверице висине 23 м, у оквиру комплекса за производњу намештаја на кп бр. 223 КО
Јагодина, због тога што је ималац јавних овлашћења ЈВП "Србијаводе" Београд,
Водопривредни центар "Морава" Ниш дописом број 10785/1 од 30.11.2022. године
обавестио да не може да изда услове за потребе издавања локацијских услова због
недостатка у садржини идејног решења.
 

О б р а з л о ж е њ е
           
Инвеститор "Јела Јагодина" доо из Јагодине, ул. Кабловска бр. 27, обратио се преко
пуномоћника Антић Дејана из Јагодине, дана 29.09.2022. године, захтевом у форми
електронског документа за издавање локацијских услова за изградњу лакирнице за основне
лакове - РОК спратности П, надстрешнице спратности П, радионице спратности П, -
Енергетски блок спратности П, силоса 1 за отпад иверице висине 24 м и силоса 2 за отпад
иверице висине 23 м, у оквиру комплекса за производњу намештаја на кп бр. 223 КО
Јагодина, и исти је заведен под бројем ROP-JAG-30687-LOC-1/2022.



Захтев за локацијске услове је одбачен закључком број ROP-JAG-30687-LOC-1/2022 интерни
број 353-144/LU/2022-04 од 28.10.2022. године због тога што је ималац јавних овлашћења
РС МУП-а Сектора за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Јагодини
дописом 09.13.1 број 217-17023/22 од 25.10.2022. године и дописом 09.13.1 број 217-
17024/22 од 25.10.2022. године обавестио да не може да изда услове за потребе издавања
локацијских услова због недостатка у садржини идејног решења.
 
Инвеститор је доставио нов усаглашен захтев број ROP-JAG-30687-LOCH-2/2022 дана
11.11.2022. године.

Уз захтев из става 1. инвеститор је приложио:

-  доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, достављен у форми електронског документа, у pdf-у,
потписан квалификованим електронским потписом;

- доказ о уплати РАТ, достављен у форми електронског документа, у pdf-у, потписан
квалификованим електронским потписом;

-  геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, достављен у форми
електронског документа, у pdf и dwg формату, потписан квалификованим електронским
потписом;

-  идејно решење  урађено од пројектанта "BUILD PROJECT" ДОО из Јагодине, број 02-
09/22 од септембра 2022. Године:

- главна свеска - главни пројектант Дејан Антић, дипл.инж.грађ., лиценца број 
310 6747 04, достављено у форми електронског документа, у pdf и dwg формату,
потписано квалификованим електронским потписом;

- пројекат архитектуре - одговрни пројектант Радојица Стевановић,
дипл.инж.арх., лиценца број  300 5981 03, достављено у форми електронског
документа, у pdf и dwg формату, потписано квалификованим електронским
потписом;

-  пуномоћје инвеститора достављено у форми електронског документа, у pdf-у, потписано
квалификованим електронским потписом.
 
По пријему захтева за издавање локацијских услова, овај Одсек је започео обраду предмета
и после провере испуњености формалних услова започео је комуникацију са имаоцем јавних
овлашћења и то са РС МУП-а Сектором за ванредне ситуације Одељењем за ванредне
ситуације у Јагодини и ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредним центром "Морава" Ниш.
 
На послат захтев достављени су:

       -  услови у погледу мера заштите од пожара РС МУП-а Сектора за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Јагодини 09.13 број 217-17024/22 од 17.11.2022. године,

- обавештење РС МУП-а Сектора за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у
Јагодини 09.13 број 217-17023/22 од 17.11.2022. године у јиме је наведено да није прописана
законска обавеза прибављања услова за безбедно постстављање у погледу мера заштите од
пожара и експлозија;



       -  допис ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш број 9838/1
од 02.11.2022. године, у коме је наведено:

"треба допунити Идејно решење следећим прилозима:

- Опис технолошког поступка са проценом квалитета и квантитета ефлуента,

- Податке о начину прикупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања свих
отпадних вода

са локације предметног објекта и о реципијенту истих, врсти и начину одлагања
отпада

који може утицати на водни режим,

- Графичке прилоге са приказом свих објеката и пратећом инфраструктуром (нарочито

водовода и канализације)"
 
  Странка је у поступку обраде локацијских услова:

-  извршила уплату примаоцу МУП-у Сектору за ванредне ситуације Одељењу за ванредне
ситуације у Јагодини у износу од 17.860,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57 са
позивом на број по моделу 97 04-096

-  извршила уплату примаоцу ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Морава"
Ниш износ од 19.800,00 динара на текући рачун бр. 200- 2402180103002-46 код банке
Поштанска штедионица са позивом на број 6 100 00333 220088
                 
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 7. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС"
бр. 68/2019).
 
ПРАВНА ПОУКА: На издате локацијске услове може се изјавити приговор у форми
електронског документа, у pdf-у, надлежном Градском већу града Јагодине, преко
првостепеног органа, кроз Централни информациони систем за електронско поступање, у
року од 3 дана од дана пријема истог.
            ЗАКЉУЧАК  ДОСТАВИТИ:
- Подносиоцу захтева, преко пуномоћника
- Архиви                                                              

 

 

                         Обрађивач,                                                         В Д   Н А Ч Е Л Н И К А

            Љиљана Стојановић, дипл.инж.арх.                      Љиљана Стојановић, дипл.инж.арх.


