РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Ваљево
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урбанизам и комуналне послове
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
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Број: 350-168/2016-07
Датум: 30.05.2016. год.

Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове града
Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне
средине, Одсек за урбанизам и саобраћај, по поднетом захтеву „ТИК д.о.о. Ваљево” из
Ваљева, Ул. Богољуба Перуничића бр. 2, за издавање локацијских услова за
Реконструкцију постојећег објекта - Производнe халe - Пословна јединица 2 и
трафостанице на кат. парцели број 2026/5 КО Ваљево, преко пуномоћника Андријане
Максимовић из Ваљева, Владе Зечевића бр 7, на основу члана 8ђ. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гл. РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), члана 7 и 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.
гласник РС” број 113/15), Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС” број 35/15 и
114/15), садржине идејног решења предвиђене Правилником о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката (“Сл. гласник РС” број 23/15 и 77/15) и Правилника о класификацији
објеката (“Сл. гласник РС” број 22/15), доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „ТИК д.о.о. Ваљево” из Ваљева, Ул. Богољуба Перуничића бр.
2, за издавање локацијских услова за Реконструкцијu постојећег објекта - Производнe
халe - Пословна јединица 2 и трафостанице на кат. парцели број 2026/5 КО Ваљево,
поднет преко пуномоћника Андријане Максимовић из Ваљева, Владе Зечевића бр 7 због
следећих недостатака у садржини идејног решења:
 није описана делатност, односно производни процес чије се обављање планира
у простору предметне етажне целине (пословна јединица бр 2). Ови подаци су
неопходни за прибављање противпожарних услова и услова заштите животне
средине.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, 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 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 прописане таксе односно накнаде.
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Образложење

„ТИК д.о.о. Ваљево” из Ваљева, Ул. Богољуба Перуничића бр. 2, поднео је захтев за
издавање локацијских услова за Реконструкцијu постојећег објекта - Производнe халe Пословна јединица 2 и трафостанице на кат. парцели број 2026/5 КО Ваљево, а преко
пуномоћника Андријане Максимовић из Ваљева, Владе Зечевића бр 7.
Уз захтев је приложио:
 Идејно решење урађено од главног пројектанта Андријане Максимовић из
Ваљева, лиценца број 300 N840 15
 Доказе о уплати свих прописаних такси и накнада.
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС” број 23/15 и 77/15)
предвиђена је садржина идејног решења. Увидом у достављено идејно решење
утврђени су недостаци наведени у диспозитиву закључка.
Чланом 7 и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (“Сл. гласник РС” број 113/15), предвиђено је да надлежни орган проверава
испуњеност формалних услова за поступање и садржину идејног решења и ако нису
испуњени формални услови за даље поступање и када идејно решење не садржи
потребне податке за издавање локацијских услова захтев одбацује закључком уз
навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање.
Поступајући у складу са Законом о планирању и изградњи, Уредбом о локацијским
условима и наведеним Правилницима, донет је закључак као у диспозитиву.
Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу града
Ваљева, преко овог Одељења у року од три дана од дана достављања.
Закључак донет у Градској управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту
животне средине, Одсек за урбанизам и саобраћај, broj: ROP-VAL-10969-LOC-1/2016,
интерни број: 350-168/2016-07 од 30.05.2016. год.

НАЧЕЛНИК
Одељења за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Јасна Алексић д.и.а.
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