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                   Република Србија 
     Аутономна Покрајина Војводина 
                    ГРАД СОМБОР 
                 ГРАДСКА  УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
       Број: ROP-SOM-16006-LOC-1/2016 
              Инт. број: 353-116/2016-V 
              Дана: 15.07.2016. године 
                          С о м б о р 
 

Одељење за комуналне послове Градске управе Града Сомбора, поступајући по захтеву 
Ђурић Зорана из Суботице, ул.Браће Југовић бр.9, овлашћеног лица „К.Д.М.“ д.о.о. из Суботице, 
ул.Штросмајерова бр.18, а у име инвеститора „АШ Биоплин 02“ д.о.о. из Алекса Шантића, 
ул.Сомборски пут бр.46, за издавања локацијских услова, на основу чл. 53а Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС 
и 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14),  члана 8. став 1. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/2015),члана 
14. и 24. тачка 3. Одлуке о Организацији Градске управе Града Сомбора ("Сл. лист Града 
Сомбора", број 4/08, 11/09, 12/12 и 5/13) и чл.210. Закона о општем управном поступку ("Сл.лист 
СРЈ",бр.33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“,бр.30/2010), доноси 

 

З А К Љ У Ч А К  
 

                 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „АШ Биоплин 02“ д.о.о. из Алекса Шантића, 
ул.Сомборски пут бр.46, за издавање Локацијских услова за изградњу пољопривреднe биогаснe 
станицe за производњу електричне енергије снаге 500 kWel, у Алекса Шантићу, на 
кат.парц.бр.1564/3 к.о.Алекса Шантић, јер нису испуњени формални услови за даље 
поступање. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Ђурић Зоран из Суботице, ул.Браће Југовић бр.9, овлашћено лице „К.Д.М.“ д.о.о. из 
Суботице, ул.Штросмајерова бр.18, а у име инвеститора „АШ Биоплин 02“ д.о.о. из Алекса 
Шантића, ул.Сомборски пут бр.46, поднео је дана 08.07.2016. године кроз ЦИС овом органу, 
захтев за издавање локацијских услова за изградњу пољопривредне биогасне станице за 
производњу електричне енергије снаге 500 kWel, у Алекса Шантићу, на кат.парц.бр.1564/3 
к.о.Алекса Шантић, заведен под бројем ROP-SOM-16006-LOC-1/2016, а који је заведен под Инт. 
број: 353-116/2016-V.  
 Уз захтев су приложени електрионски документи у пдф формату настали дигитализацијом 
изворног документа: 

- Катастарско-топографски план (у .pdf формату) од „ГЕО-СЕВЕР“ д.о.о. Сомбор од 
22.05.2016.године, потписан квалификованим електронским потписом од стране Ђурић 
Зорана и Славице Брујић; 

- Налог за пренос (републичка админситративна такса за лок.услове ROP-LOC-083931/2016), 
потписано квалификованим електронским потписом овлашћеног лица Зорана Ђурић; 

- Налог за пренос (накнада за ЦЕОП – издавање локацијских услова - ROP-LOC-
083931/2016) потписано квалификованим електронским потписом овлашћеног лица Зорана 
Ђурић; 

- Идејно решење (у .dwg и .pdf формату) урађено од стране Пројектовање, инжењеринг и 
услуге у машинству „К.Д.М.“ д.о.о. Суботица, број техничке документације КДМ-07.2/16-
ГС од јуна 2016.године, главни пројектант Зоран Ђурић, дипл.инг.маш.(лиценца број 333 
8538 04); 

- Извод из листа непокретности број 1243 К.О.Алекса Шантић од РГЗ-а, Служба за катастар 
непокретности Сомбор бр.952-02-543/2016 од 27.06.2016.год., потписано квалификованим 
електронским потписом овлашћеног лица Зорана Ђурић; 
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- Уговор о закупу непокретности закључен дана 05. јула 2016.године у Сомбору, потписано 
квалификованим електронским потписом овлашћеног лица Зорана Ђурић; 

- Потврда о потврђивању Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду 
локације на парцели 1564/3 К.О.Алекса Шантић за потребе изградње биогасног постројења 
за производњу електричне енергије из биомасе, потписано квалификованим електронским 
потписом овлашћеног лица Зорана Ђурић; 

- Коипја плана од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Сомбор бр.01-953-1/2016-228 од 
24.06.2016.год., потписано квалификованим електронским потписом овлашћеног лица 
Зорана Ђурић; 

- Скенирана копија (дигитализовани примерак) пуномоћа, дато од стране инвеститора дана 
24.06.2016.године, потписано квалификованим електронским потписом овлашћеног лица 
Зорана Ђурић. 
 
Чланом 53а став 1. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 
145/14), прописано је да су локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о 
могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели која испуњава услове за 
грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду техничке документације. Локацијски услови 
се издају за изградњу, односно доградњу објеката за које се издаје грађевинска дозвола, као и за 
објекте који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру, а ставом 4. и 5. истог члана да 
Локацијске услове за објекте из члана 133. закона издаје министарство надлежно за послове 
урбанизма, односно надлежни орган аутономне покрајине за објекте из члана 134. овог закона, те 
да Локацијске услове за објекте који нису одређени у чл. 133. и 134. овог закона, издаје надлежни 
орган јединице локалне самоуправе.  

Чланом 6. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/2015) прописано је да се поступак за издавање 
локацијских услова покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев се 
прилаже: 1) идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина 
техничке документације; 2) доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и 
накнади за Централну евиденцију. 

Чланом 7. наведеног Правилника, 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. 

Чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем, прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, 
надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих 
недостатака, односно разлога за одбацивање. 

Имајући у виду цитиране прописе, увидом у поднети захтев у прописаној форми и  
потписан квалификованим електронским потписом  и приложено Идејни решење, утврђено је да 
за поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно да овај оган није 
надлежан (стварна надлежност) за поступање по предметном захтеву за издавање 
Локацијских услова. Наиме, обзиром да се у конкретном случају ради о изградњи  постројења за 
биогас  капацитета преко 100 тона годишње, за издавање Локацијских услова сагласно чл.53.а став 
4 у вези са чл. 133. став 2. тачка 3. и чл.134. став 1. Закона о планирању и изградњи је стварно 
надлежно Министарство  надлежно за послове урбанизма односно надлежан орган  Аутономне 
Покрајине -Покрајински секретаријат. 
                Сходно горе наведеном овај орган је утврдио да нису испуњени формални услови за даље 
поступање по предметном захтеву за издавање Локаицјских услова,  те је на основу чл.8ђ. став 3. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14),  чл.8. став 1. у 
вези са чл.7. тачка 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем ("Сл. гласник РС", број 113/2015) и  чл 210. став 1. Закона о општем управном поступку 
("Сл.лист СРЈ",бр.33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“,бр.30/2010), решено је као у диспозитиву.      
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Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од 
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, подносе усаглашени захтев, 
не доставља већ приложену документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа 
административну таксу и накнаду. 
 

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. 

 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити 
приговор градском већу Града Сомбора подсредством централног информационог система (у 
оквиру дела „Започните нови захтев“ потребно одабрати опцију „Остали“ у оквиру које 
предвиђена и могућност подношење приговора), преко Одељење за комуналне послове Градске 
управе Града Сомбора, у року од три дана од дана достављања.  
 
    ДОСТАВИТИ:         
1) Инвеститору                     
2) Регистратору            
3) Архиви                       НАЧЕЛНИК, 

      Миланка Крстић,  дипл.инж.грађ. 


