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П р и б о ј 

Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и
имовинско - правне послове, решавајући по захтеву Василић Рада из Прибоја, аааааааааааа чији је
пуномоћник Васиљевић Бобан из Нове Вароши, за издавање локацијских услова,  на основу  члана
8.  став  1.  Правилника  о   поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем
(„Службени гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016),  доноси

З А К Љ У Ч А К
                     

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Василић Рада из Прибоја, аааааааааааа заведен под бројем  ROP-PRI-
6354-LOC-1/2017, којим тражи издавање локацијских услова, због неиспуњења формалних услова. 

    О б р а з л о ж е њ е 

          Василић Раде из Прибоја, поднео је овом органу 16.03.2017. године, електронским путем кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре, а преко пуномоћника Васиљевић
Бобана  из  Нове  Вароши,  захтев  за  издавање  локацијских  услова.  Уз  захтев  је  приложeно:
овлашћење Василић Рада; идејнo решење у пдф и dwg формату; републичкa административнa таксa
и накнадa ЦЕОП. 

Чланом 7. Правилника  о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл.  гласник  РС'',  број  113/2015  и  96/2016)  прописано  је  да по  пријему  захтева  за  издавање
локацијских услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том
захтеву, односно проверава да ли је:  1) надлежан за поступање по захтеву; 2) захтев поднет у
прописаној форми и да ли садржи све прописане податке; 3) уз захтев приложено идејно решење;
4) уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка
2) правилника. Чланом 8. став 1. Правилника, прописано је да ако нису испуњени формални услови
за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7. овог правилника, односно ако се за предметну
изградњу  или  извођење  радова  не  прибављају  локацијски  услови,  надлежни  орган  захтев  за
издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога
за одбацивање  (таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, односно сваки од
недостајућих прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев).

Увидом у поднету документацију утврђено је да  нису испуњени формални услови за даље
поступање  по  захтеву,  односно  подносилац  захтева  није  приложио  доказ  о  уплати  општинске
административне таксе за издавање локацијских услова, те с тог разлога нису испуњени услови за
даље поступање по наведеном захтеву. Осим тога, увидом у идејно решење утврђено је и да идејно
решење  није  у  складу  са  Планом  генералне  регулације  градског  подручја  општине  Прибој
(„Службени лист општине Прибој“, број 6/13 и 2/16)  односно да није испоштована удаљеност од
суседних парцела прописана Планом.

Чланом  8. став 6. и став 7. Правилника, прописано је ако подносилац захтева у року од
десет дана од пријема закључка из ст. 1. и 2. овог члана, а најкасније 30 дана од дана његовог
објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све
утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново
плаћа административну таксу за подношење захтева и накнаду наведену у члану 6. став 2. тачка 2)
правилника. 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, за подношење захтева и накнаде наведених у члани 6. став 2.
тачка  2)  правилника.  На основу  свега  изложеног,  применом прописа  из  увода,  одлучено  као  у
диспозитиву закључка.   

УПУТСТВО  О  ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против  овог  закључка незадовољна  странка  има
право приговора Општинском већу општине Прибој, у року од три дана од дана пријема.

Закључено  у  Одељењу  за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално-стамбене  и  имовинско-
правне послове под  бројем ROP-PRI-6354-LOC-1/2017   дана  22.03.2017. године.

                                                                                                               Руководилац Одељења
                                            Елвис Мујовић


