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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 Града Ваљева преко Јавног правобраниоца, као
заступника по Закону града Ваљева, за издаванје локацијских услова за постављање –
изградњу система за видео надзор на улицама: Владике Николаја, кат. парцела број 11392,
Бирчанинове кат. парцела број 7875/5 и 11382 и Обилазни пут, кат. парцела број 7202/1 све у КО
Ваљево 1 на основу чл. 8ђ. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гл.” бр. 72/09, 81/09,
24/11,121/12, 132/14 и 145/14), члана 7,8,11 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (“Службени гласник РС’’ број 113/15 и 96/16),Уредбе о
локацијским условима (“Службени 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 (“Службени гласник РС’’ број
23/15,77/15,58/16 и 96/16), Правилника о класификацији објеката (“Службени гласник РС’’ број
22/15), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Града Ваљева преко Јавног правобраниоца, као заступника по Закону
града Ваљева за издавање локацијских услова за постављање – изградњу система за видео
надзор на улицама: Владике Николаја, кат. парцела број 11392 Бирчанинове, кат. парцела
7875/5 и 11382, Обилазни пут, кат. парцела број 7202/1 све у КО Ваљево због недостатка у
садржини идејног решења, због којих постоји немогућност прибављања техничких услова од
Јавног предузећа Путеви Србије, Београд, Булевар краља Александра број 282, а који се
састоји у следећем:
- ситуациони план са приказом планираног решења, изграђен у складу са важећом
законском регулативом у одговарајућој размери са обележеним државним путевима,
Уредба о категоризацији државних путева ( „Сл. Гласник РС“ број 105/2013, 119/2013
и 93/2015) и предлогом трасе инсалација;
-

геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама
парцела на којима се пут налази (пренете на прописане катастарско – геодетске
подлоге, која не мора да буде оверена од стране органа надлежног за послове
државног премера катастра), са дефинисаним положајем планираних инсталација и
њиховим растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све
неопходне техничке детаље постављања;

шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози
са приказаним државним путевима.
Податке о државним путевима можете преузети са сајта ЈП „ Путеви Србије“ ( директан линк
http://www.putevi-srbije.rs/indexreferentni-sistem)
-

-

не садржи пројекат број „2“ – конструкција и други грађевински пројекти и није
оверено.

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.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева
без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен.

Образложење
Град Ваљево преко Јавног правобраниоца, као заступника по закону града Ваљева, поднео је
захтев за издавање локацијских услова за постављање – изградњу система за видео надзор у
Ваљеву на улицама: Владике Николаја, кат. парцеле број 11392, Бирчанинове 7875/5 и 11382 и
Обилазни пут, кат. парцела број 7202/1 све у КО Ваљево. Уз захтев је приложио идејно решење,
главни пројектант Бојан Гајић, дипл. ел. инж. лиценца број 353 Н 111 09, Институт Влатацом
д.о.о. Београд, Арчибалда Рајса 51.
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС” број 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16)
предвиђена је садржина идејног решења.
Увидом у достављено
закључка.

идејно решење утврђени

су недостаци наведени у диспозитиву

Чланом 7 , 8 и 11 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (“Сл. гласник РС” број 113/15 и 96/16), предвиђено је да надлежни орган проверава
испуњеност формалних услова за поступање и када идејно решење не садржи потребне
податке за издавање локацијских услова за пројектовање и прикључење од имаоца јавних
овлашћења, 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, Број: APR-ROP-VAL-10878-LOC-1/2017, број 350-245/2017-07,
дана 23.05.2017. год.
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