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Ј А Г О Д И Н А 

                  Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам,
Одељење за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско-правне послове, Одсек за
урбанизам и грађевинске послове, поступајући по усаглашеном захтеву Живомира Газдића
из Јагодине, ул. Кнеза Милоша бр.84, ЈМБГ 2712960722245, поднетог преко пуномоћника
Марије Љубојевић из Јагодине, ул. Бате Ђурђевића бр.19, за измену 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 и 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021), члана 8.став1. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС" бр.
68/2019) и члана 210. Закона о  општем управном поступку („Службени гласник РС“
бр.18/2016), доноси:

 

                                                                З А К Љ У Ч А К

                   ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев Живомира Газдића из Јагодине, ул. Кнеза
Милоша бр.84, ЈМБГ 2712960722245, за измену локацијских услова за изградњу трасе
прикључка на градску мрежу фекалне канализације стамбеног објекта број 1 на к.п.бр.
4005/89 КО Јагодина до места прикључка на к.п.бр. 4005/128 КО Јагодина због тога што је
ималац јавних овлашћења ЈП „Путеви Србије“ дописом број ТГ 85 од 30.12.2022.
године обавестио да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због
недостатка у садржини идејног решења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор Живомир Газдић из Јагодине, ул. Кнеза Милоша бр.84, ЈМБГ 2712960722245,
обратио се дана 09.12.2022. године усаглашеним захтевом у форми електронског документа
за измену локацијских услова за изградњу трасе прикључка на градску мрежу фекалне
канализације стамбеног објекта број 1 на к.п.бр. 4005/89 КО Јагодина до места прикључка



на к.п.бр. 4005/128 КО Јагодина и исти је заведен под бројем ROP-JAG-28819-LOCАH-
3/2022.

 

Уз захтев из става 1. инвеститор је приложио:

1) доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, достављен у форми електронског документа, потписан
квалификованим електронским сертификатом,

2) пуномоћје достављено у форми електронског документа, у pdf-у, потписано
квалификованим електронским сертификатом,

3) локацијске услове број ROP-JAG-28819-LOC-1/2022, интерни број 353-138/LU/2022-04 од
27.10.2022 године.

4)   копију плана број 952-04-023-19392/2022 од 20.09.2022. године

5) копију катастарског плана водова број 956-304-21260/2022 од 16.09.2022. године

6) услове ЈП Уређење и јавно осветљење Јагодина број ев-вод.27.9-2/22 од 27.09.2022.
године

7)  услове ЈП „Србијагас“ Нови Сад број 05-03-3/589-22 од 03.10.2022. године

8) услове ЈП „Телеком Србија“ а.д. Београд, РЈ Јагодина број 384807-1-2022 од 23.09.2022.
године

9) услове "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" д.о.о. Београд, Огранак
Eлектродистрибуција Јагодина број 8F.1.1.0.-D-.09.05-418504-22 од 29.09.2022. године

10)   услове ЈП "Стандард" Јагодина број 8287 од 27.10.2022. године

11) идејно решење пројектанта „СМИЛИНГ“ доо Пирот, број 159/22 од 08.12.2022. године,
достављено у форми електронског документа, у pdf-у, потписано квалификованим
електронским сертификатом,

12) катастарско-топографски план који је израдио достављен у форми електронског
документа, у pdf-у, потписан квалификованим електронским сертификатом

 

По пријему захтева за издавање локацијских услова, извршена је провера испуњености
формалних услова и упућен захтев имаоцу јавних овлашћења ЈП „Путеви Србије“.

На послат захтев достављен је одговор ЈП "Путеви Србије" број ТГ 85 од 30.12.2022. године,
у коме је наведено:

               - уз захтев за издавање услова потребно је доставити идејно решење сачињено
у складу са Паравилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката „Службени гласник
РС“ број 73/19) усклађено са планском документацијом.

                Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном
појасу државног пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге:



          - 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 „Службени гласник РС”, број
105/13 и 119/13)), са приказом трасе инсталација.

              - Попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела на
којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, која не
мора да буде оверена од стране органе надлежног за послове државног премера и
катастра) 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.), (попречне профиле урадити
обавезно на почекту и крају паралелног вођења поред државног пута, на месту
укрштаја, у зони путних објеката и другим карактеристичним местима);

                 - Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото
подлози, са приказаним државним путевима.

                Потребно је доставити идејно решење које садржи све напред наведено и све
цртеже у dwg или dwf формату.

 

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                                                              

 

                       УРБАНИСТА                                                   НАЧЕЛНИК    ОДЕЉЕЊА

           Јелена Јанковић, дипл.инж.арх.                               Љиљана Стојановић, дипл.инж.арх.


