Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-33273-LOC-1/2017
Заводни број: 01-353-83
Дана: 21.11.2017. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,
поступајући по захтеву Општинске управе Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија
(МБ: 07132727, ПИБ: 100622853), коју заступа Председник општине Радољуб Видић, (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 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-33273-LOC-1/2017, 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 недостатака у идејном решењу, односно идејно решење не садржи податке
потребне за издавање локацијских услова.
Образложење
Инвеститор, Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, поднео је овом
Одељењу кроз ЦЕОП систем, под бројем: ROP-KUR-33273-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 26.10.2017. године под
бројем: 01-353-83.
Уз захтев, поднета је следећа документација:

Идејно решење са главном свеском, у pdf формату, 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'' - Ниш, ул. Бранка Крсмановића бр.23/15, број
техничке документације: 1024/09-17, септембар 2017.године, главни пројектант: Мр. Даниловић
Александар дипл.инж.грађ., лиценца бр. 314 5664 03 IKS;

Графички прилози Идејног решења у dwg формату:
- Ситуација фекалне канализације
- Подужни профил
- Попречни профили
- Детаљ рова
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- Детаљ сифона и детаљ насипа
- Детаљи шахте

Геодетски снимак постојећег стања саобраћајнице, у pdf и у dwg формату, који је израдио:
''ГЕОМЕТАР ЂУРЂАНОВИЋ'' Ниш, Славољуб Ђурђановић спец.струк.инж.геод.

Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у
износу од 2.000,00 динара.
Поступајући по поднетом захтеву, надлежни орган је утврдио да су испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву и у поступку обједињене процедуре прибавио од имаоца јавних
овлашћења следеће услове:
1. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Прокупље: УСЛОВИ ЗА
УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ, број: Д.10.20.-289627/2-17 од 08.11.2017.године;
2. Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта – КУРШУМЛИЈА: УСЛОВИ од
15.11.2017. године;
3. ЈПКД ''ТОПЛИЦА'' из Куршумлије: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за паралелно вођење и
укрштање са подземним водовима, број: 1661 од 15.11.2017.године;
4. ЈПКД ''ТОПЛИЦА'' из Куршумлије: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за пројектовање и прикључење
на систем одвођења отпадних вода, број: 1662 од 15.11.2017.године;
5. ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'', Предузеће за телекомуникације а.д. Београд: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ, деловодни
број: 8455-422506/3-2017 од
03.11.2017.године;
6. ЈВП ''СРБИЈА ВОДЕ'' Београд, Водопривредни центар ''Морава'' Ниш: ВОДНИ УСЛОВИ
број: 02-07-6944/2 од 16.11.2017.године;
7. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
''ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'': ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за изградњу
фекалне канализационе мреже у инфраструктурном појасу железничке пруге (Ниш) –
Дољевац – Кастрат – Косово Поље на подручју железничке станице Куршумлија, број:
212017-389 од 14.11.2017. године и
8. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РС, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за
инфраструктуру – Београд: Услови и захтеви за прилагођавање техничке документације за
изградњу фекалне канализације у насељу Марковиће у Куршумлији потребама одбране,
број: 3944-4 од 16.11.2017.године.
Осим наведеним имаоцима јавних овлашћења, надлежни орган је доставио и ЈП ''ПУТЕВИ
СРБИЈЕ'' Београд, захтев за издавање услова за постављање инсталација у земљишном и заштитном
појасу односно у постојећој регулацији државног пута IIА реда. ЈП ''Путеви Србије'' доставили су
Одговор на захтев (заводни број: ДБ 116 од 07.11.2017. године), којим обавештавају надлежни орган да
достављено идејно решење није сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Службени
гласник РС'', број 23/15, 77/2015 и 96/16).
На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 23/15, 77/2015 и
96/16), Прилог 10. идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу
државног пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге:
* 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, 119/13 и 93/2015)), и предлогом трасе
инсталација (стационаже државног пута наведене у ситуационом плану нису у складу са
Референтним системом ЈП ''Путеви Србије''; графички прилози израђују се на геодетској подлози,
која садржи топографски приказ терена, са минимумом података неопходних за утврђивање
локацијских услова и уцртаним границама парцела (члан 40.Правилника)),
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* 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 органа надлежног за послове државног премера и 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.
Подаци о државним путевима (ознака пута, деница, стационажа) могу преузети са сајта ЈП
„Путеви Србије“ (директан линк http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem).
Чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл. гласник РС'' бр.113/2015 и бр.96/2016), прописано је да: ''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.''
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:
Наташа Ђуровић, дипл.грађ.инж.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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