Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-17452-LOC-1/2016
Заводни број: 01-353-54
Дана: 26.07.2016. године
Куршумлија

Одељење за привреду и локални економски развој СО-е Куршумлија, поступајући по
захтеву за издавање локацијских услова ''FRUIT COOPERATION'' D.O.O., Жуч бб,
Куршумлија (МБ: 21108979), , на основу члана 8ђ Закона о планирању и изградњи (,,Сл.
гласник РС бр. 72/09 и 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14), и члана 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова, број:ROP-KUR-17452-LOC1/2016, за изградњу кабловског вода 10kV за напајање ТС 10/0,4 kV 1х630 kVА ''Жуч'', на
катастарској парцели број: 940, 737/2, 1459, 783/1 и 783/4 КО Жуч који је поднео ''FRUIT
COOPERATION'' D.O.O., Жуч бб, Куршумлија, због неиспуњења формалних услова за даље
поступање по захтеву.
Образложење
Инвеститор, ''FRUIT COOPERATION'' D.O.O., из Жуча бб, Куршумлија, поднео је
захтев за издавање локацијских услова, овом Одељењу кроз ЦЕОП, под бројем: ROP-KUR17452-LOC-1/2016 , заведен код овог органа дана 22.07.2016.године под бројем: 01-353-54, за
изградњу кабловског вода 10kV за напајање ТС 10/0,4 kV 1х630 kVА ''Жуч'', на катастарској
парцели број: 940, 737/2, 1459, 783/1 и 783/4 КО Жуч.
Уз захтев, подносилац захтева је поднео следећу документацију:
 Идејно решење са главном свеском за изградњу кабловског вода 10kV за напајање
ТС 10/0,4 kV 1х630 kVА ''Жуч'', на катастарској парцели број: 940, 737/2, 1459,
783/1 и 783/4 КО Жуч, у pdf формату, израђено од стране пројектанта: Атеље за
пројектовање ''ВУК Инжењеринг'', Ратка Павловића 14/10, Прокупље, број:
107/IDR-E-16 од 10.07.2016.године, главни пројектант: Меџид А. Рагиповић,
дипл.инж.ел., лиценца бр. 350 В322 05;
 Графичке прилоге Идејног решења у dwg формату;
 Катастарско топографски план за кат.парц.бр.783/1 КО Жуч, кабал и ТС у dwg
формату
 Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне
евиденције;
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Доказ о уплати Републичке административне таксе;
Доказ о уплати општинске накнаде за издавање локацијских услова.

Према
члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015), по пријему захтева за издавање
локацијских услова надлежни орган провера испуњеност формалних услова за поступање по
захтеву, односно проверава да ли је:
- надлежан за поступање по захтеву;
- захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке;
- уз захтев приложено идејно решење;
- уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.
Увидом у списе предмета утврђено је да нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву:
1) Према чл.6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015) уз захтев за издавање локацијских услова
за градњу комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице подноси се и
геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног
лица уписаног у одговарајући регистар. Уз захтев је приложен Катастарско топографски план
(за кат.парц.бр.783/1 КО Жуч, кабал и ТС ) у dwg формату, на коме нису обележени потребни
елементи постојећег стања саобраћајнице.
 Потребно је доставити допуњен геодетски снимак постојећег стања, у pdf
формату оверен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар
и потписан електронским потписом и у dwg или dwf формату без обавезе
дигиталног потписивања.
2) Чланом 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС`` бр.
23/2015 и 77/2015) прописани су садржаји у вези са прикључењем на јавни пут, приказани у
Прилогу 10. Како траса пројектованог кабловског вода 10kV за напајање ТС 10/0,4 kV 1х630
kVА ''Жуч'' пролази испод државног пута другог реда, потребно је:
 Идејно решење допунити прописаним садржајем за постављање инсталација у
земљишном и заштитном појасу државног пута I и II реда из Прилога 10.
3) Приложено Идејно решење са Главном свеском није израђено у складу са
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС`` бр. 23/2015 и 77/2015):
3.1) У насловној страни главне свеске (0.1.) уписују се подаци о одговорном лицу
пројектанта и о главном пројектанту, а у делу 0.4.Подаци о пројектантима за пројекат
одређене области подаци о одговорном пројектанту.
 Како у приложеној насловној страни Главне свеске није уписан главни већ
одговорни пројектант, потребно је исто исправити;
3.2) У образцу главне свеске 0.5. Општи подаци попунити назив места, а не
побрајати катастарске парцеле дуж којих се полаже кабловски вод;
3.3) У ставу 2, члана 25. Правилника стоји да: ''Уколико се техничкој документацији
прилажу други подаци и документи који нису саставни део обавезног садржаја техничке
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документације (пројектни задатак, копија локацијских услова, копија плана, оверена
катастарско топографска подлога и др.), прилажу се као део главне свеске.''
 Пројектни задатак који је приложен у идејном решењу приложити уз главну
свеску, као и Техничке услове ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о, Београд, Огранак
ЕД Прокупље, број: Д.10.20.-147746/2-2016 од 07.06.2016.године.
3.4) Чланом 26. Правилника прописан је редослед и редни бројеви пројеката одређене
области, тако да пројекат електроинсталација се обележава редним бројем ''4'' (Прилог 9:
4.1.Насловна страна пројекта електроинсталација, 4.2. Садржај пројекта електроинсталација,
4.3.Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта електроинсталација, 4.4.Изјава
одговорног пројектанта пројекта електроинсталација, 4.5.Текстуална документација,
4.6.Нумеричка документација, 4.7.Графичка документација.
 Потребно је исправити нумерацију Идејног решења и на насловној страни,
испод ''врста техничке документације'', уписати назив и ознаку дела пројекта
(4- пројекат електроинсталација);
3.5) Према Члану 40. Правилника:
''Графичка документација идејног решења за линијске инфраструктурне објекте
садржи графичке прилоге у одговарајућој размери:
1)ситуациони план и подужни профил трасе, са приказом карактеристичних преломних
тачака трасе (1:25000 – 1:2500);
2)генералне диспозиције већих објеката;
3)карактеристичне попречне профиле (1:100 – 1:25).
Графички прилози идејног решења се, по правилу, израђују у размери која је наведена
у заградама, односно у другој пригодној размери која омогућава прегледан приказ, у
зависности од класе и намене објекта.
Графички прилози идејног решења се израђују на геодетској подлози, за који није
неопходно прибављати оверу, а која садржи топографски приказ терена, са уцртаним
границама парцела.''
 Потребно је на Ситуационом плану и подужном профилу трасе, уцртати
границе свих парцела преко којих се полаже напојни кабл, као и регулационе
линије постојеће саобраћајнице, односно приказати карактеристичне
преломне тачке трасе.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема овог 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 плаћа административну таксу и накнаду.
Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине
Куршумлија, преко овог одељења, у року од 3 дана од дана достављања истог.

1.
2.

Закључак се доставља:
Подносиоцу захтева: ''FRUIT COOPERATION'' D.O.O., Жуч бб, Куршумлија,
Регистратору ради објављивања.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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