Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-30068-LOC-1/2017
Заводни број: 01-353-79
Дана: 05.10.2017. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова: А.Д.''Планинка'' из Куршумлије, ул. Косовска
бр.38, (Мат.бр: 07108079, ПИБ: 100622505), поднетог преко пуномоћника: Лука Костић из Нишке Бање
(ЈМБГ:1203948730075), ул.Краљевића Марка бр.6, на основу члана 8.ђ) 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,
98/13-УС, 132/14 и 145/14), и члана7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015 и бр.96/2016), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова број: ROP-KUR-30068-LOC-1/2017,
који је поднео: А.Д.''Планинка'' из Куршумлије, ул. Косовска бр.38, за изградњу водоводне мреже од
бунара Б-3 у Пролом бањи до фабрике ''Пролом вода'' на катастарским парцелама број: 1994, 2263
(пут), 2274(пут), 2269 (поток), 2103, 2101, 2095, 2269, 2084, 2085, 2062, 2063, 2064/1, 2066, 1317/1,
1317/2, 1314/1, 1296, 1295, 1480/1(пут), 1289, 1288, 1287, 1286, 1285, 1284, 1366 све КО Пролом Бања,
због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
А.Д.''Планинка'' из Куршумлије, ул. Косовска бр.38, поднео је овом Одељењу, кроз ЦЕОП
систем, под бројем: ROP-KUR-30068-LOC-1/2017, захтев за издавање локацијских услова за изградњу
водоводне мреже од бунара Б-3 у Пролом бањи до фабрике ''Пролом вода'' на катастарским парцелама
број: 1994, 2263 (пут), 2274(пут), 2269 (поток), 2103, 2101, 2095, 2269, 2084, 2085, 2062, 2063, 2064/1,
2066, 1317/1, 1317/2, 1314/1, 1296, 1295, 1480/1(пут), 1289, 1288, 1287, 1286, 1285, 1284, 1366 све КО
Пролом Бања, заведен код овог органа дана 02.10.2017. године под бројем: 01-353-79.
Уз захтев, поднета је следећа документација:

Идејно решење хидротехничких инсталација са главном свеском за изградњу водоводне мреже
од бунара Б-3 у Пролом Бањи до фабрике ''Пролом вода'', израђено од стране пројектанта: ''Kostić
proing'', д.о.о. из Нишке Бање, ул. Краљевића Марка бр.6, број техничке документације: 22/17, Нишка
Бања, 15.09.2017., главни пројектант: Лука Костић, дипл. грађ. инж., лиценца бр. 314 7745 04, у pdf
формату;

Катастарско топографски план постојећег стања саобраћајнице, у pdf формату;

Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у
износу од 2.000,00 динара;

Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 310,00
динара

Пуномоћје Костић Луки за подношење захтева.
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Према члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015 и бр.96/2016), по пријему захтева за издавање локацијских услова
надлежни орган провера испуњеност формалних услова за поступање по 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 прописане чланом 6. став 2. тачка 2)
овог правилника.
Чланом 8. истог Правилника прописано је да: ''Ако нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву, прописани чланом 7. овог правилника, односно ако се за предметну изградњу
или извођење радова не прибављају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање
локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање
(таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, односно сваки од недостајућих прилога,
као и недостатке прилога који су поднети уз захтев).
Надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно
решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака,
односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са
одредбом члана 8ђ Закона.''
Поступајући по напред наведеном, увидом у списе предмета надлежни орган је утврдио да
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву:
Чланом 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
прописана је форма у којој се достављају акта и документација:
''Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред
надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се
потписује квалификованим електронским потписом.
Сва акта која доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у
обједињеној процедури и / или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац
захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури,
достављају се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаном квалификованим
електронским потписом.
Изузетно од става 2. овог члана, техничка документација се доставља у dwg или dwf
формату, потписаном квалификованим електронским потписом, у складу са прописом који уређује
садржину, начин и поступак израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и
намени објекта, а ако тај формат није потписан, та документација се доставља и у pdf формату,
потписаном квалификованим електронским потписом.
Када је прописана овера техничке документације, односно делова техничке документације, од
стране пројектне организације, као и одговорног, односно главног пројектанта, потписом и печатом
пројектне организације, односно личне лиценце, електронски документ из ст. 2 и 3. овог члана, поред
тога што се потписује квалификованим електронским потписом одговорног лица пројектне
организације, односно одговорног, односно главног пројектанта, садржи и дигитализовани печат
пројектне организације, односно личне лиценце, све у складу са прописом који уређује садржину, начин
и поступак израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта.''
У складу са наведеним потребно је:
 доставити Идејно решење, односно све потребне графичке прилоге идејног решења и у dwg
или dwf формату, израђене и оверене у складу са чл.40. Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(,,Сл. гласник РС`` бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016), Прилогом 12 истог правилника и у
складу са чланом 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл. гласник РС'' бр.113/2015 и бр.96/2016);
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 доставити геодетски снимак постојећег стања саобраћајнице на катастарској подлози и у dwg
или dwf формату, израђен и оверен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар,
без обавезе дигиталног потписивања и
 Пуномоћје потписати квалификованим електронским потписом.
Иако је надлежни орган у овом делу поступка проверио само испуњеност формалних услова за
поступање по захтеву, увидом у сајт: www.geosrbija.rs, констатовано је да постоје неслагања у погледу
наведених катастарских парцела у Идејном решењу и захтеву са подацима РГЗ-а. Пре подношења
усаглашеног захтева проверити и по потреби извршити исправку катастарских података.
Предметна траса се налази у обухвату Плана генералне регулације Пролом бања (''Службени лист
Општине Куршумлија'' бр.20/2014) те је потребно исправити и назив планског документа у делу:
Општи подаци о објекту и локацији.
На основу напред наведеног овај орган је утврдио да нису испуњени формални услови за
поступање по захтеву, те је донета одлука као у диспозитиву.
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.
3.

Закључак се доставља:
Подносиоцу захтева: А.Д.''Планинка'' из Куршумлије,
Регистратору ради објављивања,
Уз досије предмета.

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