Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-28634-LOC-3/2018
Дана: 26.06.2018. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија (Матични
број: 07132727, ПИБ: 100622853), поднетог преко законског заступника: Видић Радољуб
(ЈМБГ:2008962733520), на основу члана 53.a) 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 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник
РС'' бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова број: ROP-KUR-28634-LOC-3/2018,
који је поднела Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, за изградњу
водоводне мреже у селу Барлово, општина Куршумлија, због неиспуњења формалних услова за
даље поступање по захтеву и недостатака у идејном решењу.
Образложење
Инвеститор, Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, поднео је овом
Одељењу кроз ЦЕОП систем, дана: 20.06.2018. године, под бројем: ROP-KUR-28634-LOC-3/2018,
захтев за издавање локацијских услова за изградњу водоводне мреже у селу Барлово, општина
Куршумлија.
Уз захтев је поднета следећа документација:
1. Главна свеска и Идејно решење водоводне мреже у селу Барлово, општина Куршумлија –
хидротехничке инсталације, израђено од стране пројектанта: ''Обрадовић-Инжењеринг'' ДОО
из Куршумлије, ул.Палих бораца бр.26, одговорни пројектант: Слободан Обрадовић
дипл.инж.грађ., број лиценце: IKS: 314372603, број дела пројекта: IDR-VM-107-17,
Куршумлија, 11.јун 2018.године, у pdf формату;
2. Графички део Идејног решења у dwg формату;
3. Списак катастарских парцела.
Увидом у достављену документацију надлежни орган је утврдио да нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву и да постоје недостаци у Идејном решењу , односно:
 подносилац захтева није приложио доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију;
 попис парцела у приложеном списку парцела се не подудара са парцелама наведеним у
Главној свесци и Идејном решењу;
 Идејно решење није урађено 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, 77/2015, 58/2016 и 96/2016). Према члану 36. Правилника,
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Идејно решење за објекте за које се издају водни услови и услови управљача пута мора да
садржи и податке прописане у Прилогу 10 који је саставни део Правилника. Како је чланом
117. тачка 28), 31) и 36) Закона о водама (''Сл.гласник РС'', бр.30/2010, 93/2012 и 101/2016)
прописана обавеза издавања Водних услова када се цевовод поставља испод корита реке
или укршта са реком, као и за изградњу јавног водовода у сеоском насељу и како је чланом
17. тачка 2) Закона о путевима (''Сл.гласник РС'' бр.41/2018) прописана обавеза издавања
услова управљача пута за израду техничке документације за постављање линијског
инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута, потребно је
Идејно решење допунити прописаним садржајем;
Према члану 40. Правилника графичка документација садржи ситуациони план са
положајем објекта на локацији, приказаним габаритом, димензијама, карактеристичним
висинским котама, удаљености од суседних парцела и суседних објеката. Приложени
ситуациони план садржи податке о положају пројектоване трасе водовода у односу на
стационаже државног пута, али не садржи и потребне димензије и податке које дефинишу
положај објекта на локацији.

На основу напред наведеног овај орган је донео одлуку 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:
Саветник за послове из области урбанизма
и обједињене процедуре,
НаташаЂуровић, дипл.грађ.инж.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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