Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Општинска управа
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-27577-LOCА-1/2016
Заводни број везаног предмета: 01-353-68/2015
Дана: 10.11.2016. године
Куршумлија

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,
поступајући по захтеву инвеститора ЈП ''Дирекције за изградњу'' Куршумлија (Мат.бр.:
20033738; ПИБ: 105947000),
чији је законски заступник Горан Ђорђевић
(ЈМБГ:1604972734418) из с.Мачковац, Куршумлија, заведено у овој служби под бројем: 01353-68/2015 од 19.10.2016. године, на основу члана 53.а) Закона о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл.гласник РС'' бр.113/2015) и Уредбе о
локацијским условима (''Сл.гласник РС'' бр.35/2015 и 114/2015) издаје:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
I
НИЈЕ МОГУЋЕ ДОЗВОЛИТИ ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА за градњу
Јавне канализационе мреже – фекална канализација – друга фаза на кат. парц. бр. 2547,
2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2548, 2549, 2786 и 5980 КО Куршумлија
Није могуће дозволити измену локацијских услова за градњу Јавне канализационе
мреже – фекална канализација – друга фаза на кат. парц. бр. 2547, 2510, 2511, 2512, 2513,
2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2548, 2549, 2786 и 5980 КО Куршумлија према поднетом
захтеву, због неиспуњења услова за грађење, тј. неусклађености идејног решења са
условима имаоца јавних овлашћења. Измена локацијских услова могућа је уколико је
Идејно решење урађено у складу са планским документом, односно ако се локацијски
услови не могу издати увидом у плански документ, са условима за пројектовање и
прикључење прибављеним од имаоца јавних овлашћења.
ЈПКД ''Топлица'' из Куршумлије је издало Техничке услове у којима се наводи да не
постоје технички услови за пројектовање и прикључење јавне канализационе мреже према
приложеном ситуационом плану.
''Инфраструктура Железнице Србије'', а.д. је издало Техничке услове за осовинско
укрштање трасе фекалне канализације са железничком пругом у којима наводи да није могуће
паралелно вођење фекалне канализације са железничком пругом како је предвиђено
приложеним Идејним решењем. У даљем делу Техничких услова дати су услови за
пројектовање измењене трасе фекалне канализације.
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II

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ:

Саставни део ових локацијских услова су услови прибављени од имаоца јавних овлашћења:
1. ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' Д.О.О. Београд, Огранак ЕД ПРОКУПЉЕ:
- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, бр. Д.10.20.- 290248/2-2016 од 02.11.2016.године;
2. ЈПКД ''ТОПЛИЦА'' из Куршумлије:
- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ од 09.11.2016.године;
3. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
''ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'' а.д., Београд:
- Технички услови за осовинско укрштање трасе фекалне канализације са железничком
пругом, број: 1/2016-4563 од 08.11.2016.године;
4. Предузеће за телекомуникације а.д. ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'', Београд:
- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ, бр.8455-415545/3-2016 од
26.10.2016.године.
III

ТАКСЕ И НАКНАДЕ:
У поступку издавања ових Локацијских услова наплаћене су следеће таксе и накнаде:
1. Накнада Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у износу од
2.000,00 динара;
2. Накнаде РГЗ-у за издавање копије плана и извода из катастра водова:
-Такса за услугу РГЗ-а у износу од 10.332,00 динара и
-Републичка административна такса у износу од 600,00 динара;
3. ''Телеком Србија'' Београд:
-Накнада за издавање техничких услова
по Рачуну број: 4318/0709/2016 од
25.10.2016.године, у износу од: 5.074,98 динара
4. '' ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' д.о.о. Београд, огранак Прокупље:
- Накнада за услугу издавања техничких услова у износу од 11.878,80 динара
5. ЈПКД ''Топлица'' из Куршумлије по Налогу за уплату од 27.10.2016.године:
- Накнада за издавање техничких услова за пројектовање, изградњу и прикључење
фекалне канализације у улици Косовке Девојке, друга фаза, у износу од 1.200,00
динара
6. ''Инфраструктура Железнице Србије'' а.д., Београд:
-Трошкови издавања Техничких услова за укрштање трасе фекалне канализационе
мреже са железничком пругом (Барлово)-Распутница I-Куршумлија у Куршумлији по
Предрачуну бр.16-1620 од 27.10.2016.године у износу од: 43.200,00динара.
Докази о извршеној уплати достављени су кроз ЦЕОП систем.

IV

НАПОМЕНА:

Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење израђено од стране
пројектанта ''Радња за пројектовање и изградњу СДМ '' из Кашевара, Блаце, број: Г-196/16 од
16.10. 2016.године, потписано и оверено од главног пројектанта: Снежане Савић,
дипл.грађ.инж., лиценца бр. 313 9437 04.
На основу ових локацијских услова не може се поднети захтев за измену
грађевинске дозволе.
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ПРАВНА ПОУКА: Против ових Локацијских услова може се поднети приговор
Општинском већу општине Куршумлија у року од 3 дана од дана пријема истих. Приговор се
предаје преко овог одељења.
Локацијски услови се достављају:
1.Подносиоцу захтева
2. Имаоцима јавних овлашћења
3. Уз досије предмета.

Обрадила:
Наташа Ђуровић, дипл.грађ.инж.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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