Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-5534-LOC-1/2017
Заводни број: 01-353-13
Дана: 16.03.2017. године
Куршумлија

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,
поступајући по захтеву Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија
(МБ: 07132727, ПИБ: 100622853), за издавање локацијских услова, поднетог од законског
заступника Видић Радољуба (ЈМБГ:2008962733520), 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-5534-LOC1/2017, који је поднела Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, за
изградњу фекалне канализације у насељу Марковиће у Куршумлији на катастарским
парцелама број: 6018, 5555,5841, 5561, 5560, 5556, 5981/1, 5607, 5598, 5597, 5608, 5609, 5883,
5863, 5864 и 5859, све КО Куршумлија, због неиспуњења формалних услова за даље
поступање по захтеву.
Образложење
Инвеститор, Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, поднео
је овом Одељењу кроз ЦЕОП систем, под бројем: ROP-KUR-5534-LOC-1/2017, захтев за
издавање локацијских услова за изградњу фекалне канализације у насељу Марковиће у
Куршумлији, на катастарским парцелама број: 6018, 5555,5841, 5561, 5560, 5556, 5981/1, 5607,
5598, 5597, 5608, 5609, 5883, 5863, 5864 и 5859, све КО Куршумлија, заведен код овог органа
дана 10.03.2017. године под бројем: 01-353-13.
Уз захтев, поднета је следећа документација:

Идејно решење са главном свеском за изградњу фекалне канализације у насељу
Марковиће у Куршумлији, на катастарским парцелама број: 6018, 5555,5841, 5561, 5560, 5556,
5981/1, 5607, 5598, 5597, 5608, 5609, 5883, 5863, 5864 и 5859, све КО Куршумлија, израђено од
стране пројектанта: Биро за пројектовање ''Водопројект'', 18000-НИШ, ул. Бранка
Крсмановића бр.23/15, број техничке документације: 1024/09-16, септембар 2016. године,
главни пројектант: Мр. Даниловић Александар дипл.инж.грађ., лиценца бр. 314 5664 03 IKS у
pdf формату;
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Графички прилози Идејног решења у dwg формату:
- Ситуација фекалне канализације
- Пресек рова
- Детаљ сифона и детаљ насипа
- Детаљи шахте

Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне
евиденције у износу од 2.000,00 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 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем 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''.
Предметни објекат припада комуналној инфраструктури.
 Потребно је, за све деонице пројектоване фекалне канализације које се граде 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.
2) Чланом 25. 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) између осталог је прописанo да:
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''Главна свеска, у зависности од врсте техничке документације, садржи податке о
пројекту и учесницима у изградњи, као и друге податке и документе који су битни за
издавање локацијских услова,'' а у члану 35. истог правилника се наводи да: ''Главну свеску
идејног решења чини само основни садржај из Прилога 1 овог правилника''.
Главна свеска идејног решења која је приложена уз предметни захтев не садржи све
потребне податке који су битни за издавање локацијских услова.
 Потребно је у табели: ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ (Прилог 1
Правилника) дати све податке који су битни за издавање локацијских услова за ову
врсту објеката: назив, врсту и намену објекта, димензије објекта (број деоница,
дужине по деоницама и укупну дужину, број ревизионих шахти, пречник
канализационих цеви, просечна дубина полагања цеви, коте карактеристичних
тачака и слично), укрштање са природним водотоком, притисци у цевоводу,
прикључци на инфраструктуру, материјализација објекта (врста материјала
канализационих цеви, спојних елемената, врста и број шахт поклопаца),
предрачунска вредност и друго, односно дату табелу прилагодити предметном објекту.
3) 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
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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.''
Приложено Идејно решење не садржи све прописане прилоге, односно:
-Подужни профил трасе је дат само у pdf формату, односно није приложен у dwg или
dwf формату;
-Нису дати карактеристични попречни профили у регулацијама постојећих
саобраћајница;
-Ситуација је израђена на геодетској подлози која не садржи одговарајући
топографски приказ терена за пројектовану трасу фекалне канализације у насељу Марковиће
од РШ.95 до РШ.105; од РШ.74 до РШ.762 и од РШ.1 до РШ.35.
 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).
4)
Чланом 36. став 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката прописани су
посебни садржаји идејног решења приказани у Прилогу 10.
 Како се Идејним решењем предвиђа изградња фекалне канализације у регулацији
градске саобраћајнице (улица Косовска) која је уједно и државни пут другог реда
(ознаке: IIА-214: Блаце – Куршумлија - Куршумлијска Бања – Подујево), потребно је
Идејно решење допунити прописаним садржајем из Прилога 10 за постављање
инсталација у земљишном и заштитном појасу државног пута I и II реда:
1. Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом
законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима
(Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, број 105/13 и
119/13)), са приказом трасе инсталација.
2. Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама
парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге,
која не мора да буде оверена од стране органе надлежног за послове државног премера и
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катастра) са дефинисаним положајем планираних инсталација и заштитних цеви и
растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне
техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину полагања поред и испод пута,
пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања, и др.);
3. Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са
приказаним државним путевима.
5) Уредбом о локацијским условима (''Сл. гласник РС'', бр.35/2015 и 114/2015) чланом 19.
прописано је издавање Водних услова за све објекте који могу привремено, повремено или
трајно да проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни режим
предвиђен планским документом или сепаратом. Законом о изменама и допунама закона о
водама (''Сл. Гласник РС'', бр.101/16), члан 63. прописано је издавање Водних услова за
изградњу, доградњу, односно реконструкцију објеката, извођење радова, израду планских
докумената: под тачком 28) за објекте јавног водовода и канализације и под тачком 31) за
продуктовод, ТТ, оптички кабл и кабловски вод за пренос електричне енергије, као и други
цевовод када се поставља испод корита реке или укршта са реком.
Пројектована траса фекалне канализације се укршта са потоком на кат.парцели
бр.5556 КО Куршумлија.
 За потребе прибављања водних услова потребно је да идејно решење садржи податке и
прилоге наведене у Прилогу 10 Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.

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: Општина Куршумлија,
Регистратору ради објављивања.

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