Република Србија
ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-19451-LOC-1/2017
Заводни број: 01-353-53
Дана: 25.07. 2017. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова за доградњу атмосферске
канализације у улици Топличкој који је поднео: Општина Куршумлија, ул.Пролетерских
бригада бб, Куршумлија
(Матични број: 07132727, ПИБ: 100622853), коју заступа
Председник општине Радољуб Видић (ЈМБГ:2008962733520), 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, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 8. и члана 12. 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-19451-LOC1/2017 за доградњу атмосферске канализације у улици Топличкој у Куршумлији на
катастарској парцели број: 6004 КО Куршумлија, који је поднела Општина Куршумлија, ул.
Пролетерских бригада бб, Куршумлија, због неиспуњења формалних услова за даље
поступање по захтеву, односно ненадлежности органа.
Образложење
Инвеститор, Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, поднео
је овом Одељењу кроз ЦЕОП систем, под бројем: ROP-KUR-19451-LOC-1/2017, захтев за
доградњу атмосферске канализације у улици Топличкој у Куршумлији на катастарској
парцели број: 6004 КО Куршумлија, заведен код овог органа под бројем: 01-353-53.
Уз захтев, поднета је следећа документација:

Идејно решење - Хидротехнички пројекат број: 120/17, Ниш, 19.06.2017.године, израђен од
стране пројектанта: Предузеће за пројектовање ''ПССМ ИНЖЕЊЕРИНГ'' д.о.о. Ниш, ул. Николе
Узуновића бр.108, Ниш, потписано и оверено од одговорног лица пројектанта: Миодраг Павлов и
одговорног пројектанта: Барац Горан, дипл.инж.грађ, лиценца бр. 314 2089 03, у pdf формату

потписано квалификованим електронским потписом;

Главна свеска ИДР 119/17, Ниш, 19.06.2017.године, израђена од стране пројектанта: Предузеће
за пројектовање ''ПССМ ИНЖЕЊЕРИНГ'' д.о.о. Ниш, ул. Николе Узуновића бр.108, Ниш, потписано
и оверено од одговорног лица пројектанта: Миодраг Павлов и главног пројектанта: Барац Горан,
дипл.инж.грађ, лиценца бр. 314 2089 03, у pdf формату потписано квалификованим електронским

потписом;
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Графички прилози Идејног решења у dwg формату:
- Ситуација
- Уздужни профил
- Попречни профили

Оверен Катастарско-топографски план у pdf формату, који је израдио ''Гео опрема''
д.о.о. – Ниш, потписан квалификованим електронским потписом;

Посебан прилог за услове за постављање инсталација у земљишном и заштитном
појасу државног пута првог и другог реда, у pdf формату, потписано квалификованим
електронским потписом;

Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне
евиденције у износу од 2000,00динара.
У поступку прибављања услова од имаоца јавних овлашћења, ЈП Путеви Србије
доставили су одговор на захтев у којем, између осталог, наводе да: '' на основу члана 4. Закона
о јавним путевима ("Службени гласник" број 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12") јавни пут
обухвата постројења и уређаје за одводњавање пута и заштиту пута од површинских и
подземних вода и сл., а да на основу члана 133. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), грађевинску дозволу за изградњу
државних путева првог и другог реда, путних објеката и саобраћајних прикључака на
ове путеве издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Немањина 22-26 Београд. Сходно напред наведеном, потребно је да се инвеститор обратити
надлежном органу.''
Како је предметним захтевом предвиђена доградња атмосферске канализације у улици
Топличкој, која је уједно и државни пут II A реда број 212, на основу напред наведеног захтев се
односи на изградњу државног пута и издавање локацијских услова (грађевинске дозволе) је у
надлежности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.
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. РГЗ СКН Куршумлија: такса за услугу издавања копије плана и копије плана водова у укупном
износу од 8184,00 динара;
3. ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огранак Прокупље: услуга за издавање техничких
услова у износу од 11878,80 динара;
4. ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д., Београд: издавање услова за израду техничке документације за
доградњу атмосферске канализације у улици Топличкој у износу од: 5074,98 динара;
5. ЈПКД ''ТОПЛИЦА'' из Куршумлије: такса за издавање техничких услова за паралелно вођење и
укрштање подземних водова у износу од 1200,00 динара;
6. ЈПКД ''ТОПЛИЦА'' из Куршумлије: такса за издавање техничких услова за пројектовање и
прикључење у износу од 1200,00 динара.

Саставни део овог Закључка су услови и одговори прибављени од имаоца јавних
овлашћења:
1. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ: Одговор на захтев за издавање услова за пројектовање, инт.број:
ЉНП 89 од 13.07.2017.год.
2. ОДС ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'', Огранак ЕД Прокупље: Технички услови број: Д.10.20173663/2-2017 од 12.07.2017.год.
3. ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д. Ниш, РЦ Прокупље: Технички услови за пројектовање и
изградњу, деловодни број: 8455-250380/3-2017 од 06.07.2017.год.
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4. ЈПКД ''ТОПЛИЦА'' из Куршумлије: Технички услови за паралелно вођење и укрштање са
подземним водовима, заводни број: 836 од 06.07.2017.год.

5. ЈПКД ''ТОПЛИЦА'' из Куршумлије: Технички услови за пројектовање и прикључење на систем
одвођења атмосферских вода, заводни број: 837 од 06.07.2017.год.

На основу напред наведеног овај орган је утврдио да нису испуњени формални услови
за поступање по захтеву, тј. да овај орган није надлежан за поступање по захтеву, те је донета
одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

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,
Регистратору ради објављивања,

Обрадила:
Наташа Ђуровић, дипл.грађ.инж.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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