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Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града
Јагодина, Одсек за урбанизам, поступајући по усаглашеном захтеву захтеву  Трговине на
велико и мало "AQUA PROMET" ДОО Јагодина, поднетог преко пуномоћника Милојевић
Николе 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 Трговине на велико и мало "AQUA PROMET" ДОО Јагодина,
Словенски Пут бр. 16, МБ 20417676, ПИБ 105589412, за издавање локацијских услова за
изградњу индустријског објекта - радионице за склапање санитарних батерија и опреме са
складиштем готових производа на кп бр. 132/23 КО Јагодина, због тога што је ималац
јавних овлашћења ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш
дописом број 11119/1 од 14.12.2022. 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 Трговинa на велико и мало "AQUA PROMET" ДОО Јагодина, Словенски Пут
бр. 16, обратио се преко пуномоћника Милојевић Николе из Јагодине, дана 02.12.2022.
године, захтевом у форми електронског документа за издавање локацијских услова за
изградњу индустријског објекта - радионице за склапање санитарних батерија и опреме са
складиштем готових производа на кп бр. 132/23 КО Јагодина.

Захтев за локацијске услове представља захтев за измену локацијских услова број ROP-JAG-
15536-LOC-1/2021 инт. број 353-71/LU/2021-04 од 14.06.2021. 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 " DOTARH" доо из Јагодине, број ИДР-035/22 од
јула 2022. године, главни пројектант Никола Милојевић, дипл.инж.арх., лиценца број  300
N921 15, достављено у форми електронског документа, у pdf и dwg формату, потписано
квалификованим електронским потписом;

- локацијске услове број ROP-JAG-15536-LOC-1/2021 инт. број 353-71/LU/2021-04 од
14.06.2021. године, достављене у форми електронског документа, у pdf-у, потписане
квалификованим електронским потписом;

-  пуномоћје инвеститора достављено у форми електронског документа, у pdf-у, потписано
квалификованим електронским потписом.
 
По пријему усаглашеног захтева за издавање локацијских услова, овај Одсек је започео
обраду предмета и после провере испуњености формалних услова започео је комуникацију
са имаоцем јавних овлашћења - Водопривредним центром "Морава" Ниш.
 
На послат захтев достављен је:

-  допис ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш број 11119/1 од
14.12.2022. године, у коме је наведено:

"Захтев се одбацује јер:

Идејно решење не садржи податке о пречишћавању и испуштању потенцијално
зауљених атмосферских вода са манипулативних површина, количини атмосферских
вода као и реципијенту истих, у складу са одредбама "Правилника о садржини, 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" бр. 72/2017 и 44/2018). Идејно решење потребно је допунити
подацима о сакупљању, одвођењу, пречишћавању и рецепијенту потенцијално
зауљених атмосферских вода са манипулативних површина.
                 
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.


