Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-12890-LOC-1/2017
Заводни број: 01-353-39
Дана: 16.05. 2017. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,
поступајући по захтеву ОДС ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, ул. Масарикова бр: 1-3,
Огранак ЕД Прокупље, ул. Милоша Обилића бр.36 (МБ: 07005466, ПИБ: 100001378), за
издавање локацијских услова, поднетог преко законског заступника Јесенке Булајић из
Прокупља, ул.Пасјачка бр.16 (ЈМБГ:1811957738518), 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 члана 7. 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-12890-LOC1/2017, који је поднела ОДС ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Прокупље, ул.
Милоша Обилића бр.36, за изградњу прикључног кабловског 10kV вода (са пост. ЧР-стуба
двоструког 10kV вода) за ТС 10/0,42 kV ''БОЛНИЦА'' у Куршумлији на катастарским
парцелама број: 3413, 3422, 5970 и 5995, све КО Куршумлија, због неиспуњења формалних
услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
Инвеститор, ОДС ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Прокупље, ул.
Милоша Обилића бр.36, поднео је овом Одељењу кроз ЦЕОП систем, под бројем: ROP-KUR12890-LOC-1/2017, захтев за издавање локацијских услова за изградњу прикључног
кабловског 10kV вода (са пост. ЧР-стуба двоструког 10kV вода) за ТС 10/0,42 kV ''БОЛНИЦА''
у Куршумлији на катастарским парцелама број: 3413, 3422, 5970 и 5995, све КО Куршумлија,
заведен код овог органа дана 12.05.2017. године под бројем: 01-353-39.
Уз захтев, поднета је следећа документација:

Идејно решење у pdf формату, за изградњу прикључног кабловског 10kV вода (са пост.
ЧР-стуба двоструког 10kV вода) за ТС 10/0,42 kV ''БОЛНИЦА'' у Куршумлији на
катастарским парцелама број: 3413, 3422, 5970 и 5995, све КО Куршумлија, израђено од
стране пројектанта: Оператор дистрибутивног система ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' д.о.о.
Београд, Огранак ''Електродистрибуција Прокупље'', број техничке документације: 616/2,
08.05.2017. године, одговорно лице пројектанта: Јесенка Булајић, дипл. правник.;
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Главна свеска идејног решења у pdf формату;

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

Доказ о уплати општинске накнаде за издавање локацијских услова у износу од
6.000,00 динара.
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:
1. Чланом 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем прописано је да се:
''Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се :
1) идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације;
2) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и накнадe за Централну
евиденцију.''


Како је уз захтев приложен само доказ о уплати накнадe за Централну евиденцију (и
доказ о уплати општинске накнаде за издавање локацијских услова коју је подносилац у
обавези да достави пре издавања локацијских услова, али не и при подношењу захтева),
потребно је доставити доказ о уплати републичке административне таксе за подношење
захтева.

2. Чланом 6. Став 3. истог Правилника прописано је да:
''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''.
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 Потребно је уз захтев, за све деонице пројектованог подземног кабловског вода
који се гради у регулацији постојећих саобраћајница, доставити геодетски снимак
постојећег стања на катастарској подлози, израђен и оверен од стране овлашћеног
лица уписаног у одговарајући регистар, потписан електронским потписом у pdf
формату и у dwg или dwf формату без обавезе дигиталног потписивања.
Према Члану 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката:
''Графичка документација идејног решења за линијске инфраструктурне објекте
садржи графичке прилоге у одговарајућој размери:
1) ситуациони план (1:25000 – 1:2500);
1а) подужни профил трасе, са приказом карактеристичних преломних тачака трасе
(1:25000 – 1:2500) који садржи минимум података неопходних за издавање услова за
пројектовање и прикључење, осим за подземну линијску инфраструктуру електронских
комуникација, подземне електро-енергетске водове и друге линијске водове за које ти подаци
нису неопходни да би се утврдили услови за пројектовање и прикључење;
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 та подлога садржи топографски приказ терена, са
минимумом података неопходних за утврђивање локацијских услова и уцртаним границама
парцела.
Изузетно за подземну линијску инфраструктуру електронских комуникација и
подземне електро-енергетске водове, геодетска подлога из става 4. овог члана не мора да
садржи топографски приказ терена.''
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,
3.
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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.''
Приложено Идејно решење не садржи све прописане прилоге, односно:
-Графичка документација није приложена у dwg или dwf формату;
-Нису дати Ситуациони план нити Карактеристични попречни профили
 Потребно је доставити Идејно решење, односно све потребне графичке прилоге
идејног решења 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) и то:
- Ситуациони план и
- Карактеристичне попречне профиле
у dwg или dwf, без обавезе дигиталног потписивања и у pdf формату потписаном
квалификованим електронским потписом.
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.

Закључак се доставља:
Подносиоцу захтева: ОДС ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Прокупље,
Регистратору ради објављивања.

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