Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-3046-LOC-1/2016
Заводни број: 01-353-16
Дана: 23.03.2016. године
Куршумлија

Одељење за привреду и локални економски развој СО-е Куршумлија, поступајући по
захтеву за издавање локацијских услова ''FRUIT COOPERATION'' D.O.O., Жуч бб,
Куршумлија (МБ: 21108979), , 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, 98/13УС, 132/14 и 145/14), и члана7 и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015), доноси:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова, број:ROP-KUR-3046-LOC1/2016, за доградњу постојећег објекта хладњаче за воће у Жучу на катастарској парцели број:
783/1 КО Жуч који је поднео''FRUIT COOPERATION'' D.O.O., Жуч бб, Куршумлија, због
неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
Инвеститор, ''FRUIT COOPERATION'' D.O.O., из Жуча бб, Куршумлија, поднео је
захтев за издавање локацијских услова, овом Одељењу кроз ЦЕОП, под бројем: ROP-KUR3046-LOC-1/2016 , заведен код овог органа дана 17.03.2016.године под бројем: 01-353-16, за
доградњу постојећег објекта хладњаче за воће, у Жучу на катастарској парцели број: 783/1 КО
Жуч.
Уз захтев, подносилац захтева је поднео следећу документацију:
•
Идејно решење за Реконструкцију и доградњу хладњаче за воће у Жучу на катастарској
парцели број: 783/1 КО Жуч, у пдф и дwf формату, израђено од стране пројектанта: Биро за
пројектовање и изградњу ''ЂОРЂЕВИЋ ГРАДЊА'' из Ниша, ул.Мокрањчева 94б/лок.1,
одговорни пројектант: Александар Ђорђевић дипл.грађ.инж.
•
Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских
услова.
Према
члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015), по пријему захтева за издавање
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локацијских услова надлежни орган провера испуњеност формалних услова за поступање по
захтеву, односно проверава да ли је:
- надлежан за поступање по захтеву;
- захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке;
- уз захтев приложено идејно решење;
- уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.
Увидом у списе предмета утврђено је да нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву:
1. Уз захтев није приложен доказ о уплати републичке административне таксе.
2. Према чл.6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015) 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, а чланом 36. Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС`` бр. 23/2015 и 77/2015)
прописани су садржаји у вези са прикључењем на јавни пут, приказани у Прилогу 10.
Како се прикључење предметног објекта на водовод и канализацију планира на бунар и
септичку јаму које се налазе на катастарским парцелама са супротне стране државног
пута другог реда, потребно је Идејно решење допунити прописаним садржајем за
постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу државног пута I и II реда из
Прилога 10 и доставити наведени геодетски снимак постојећег стања.
3. Ситуациони план из приложеног Идејног решења не садржи све потребне елементе за
издавање локацијских услова: нису јасно означене грађевинска и регулациона линија,
нису дата удаљења од постојећих објеката на парцели, није приказана траса водоводне
и канализациоме мреже, није дато решење прикључења парцеле на саобраћајницу као
ни унутрашње саобраћајнице, паркирање и зеленило.
4. Према важећој планској документацији односно Просторном плану јединице локалне
самоуправе Куршумлија (сл.лист општине Куршумлија бр.6/2015), предметна локација
се налази у зони са планираном наменом простора: Производно-пословна зона
(прерађивачка производња, грађевинарство, мануфактурна и занатска производња,
робни и транспортни центри, складишта, откупне станице, фарме) и постоји могућност
изградње предметне врсте објекта, али уз претходну израду урбанистичког плана.
Наведеним планским документом за привредне објекте средње величине (БРГП у
распону од 800-3000м2) који се налазе у зони државних путева, тј. у близини њихових
траса, предвиђено је спровођење плана путем урбанистичког пројекта. Како предметни
објекат је БРГП= 1381,72м2, потребно је пре подношења захтева за издавање
локацијских услова, израдити Урбанистички пројекат.

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
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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: ''FRUIT COOPERATION'' D.O.O., Жуч бб, Куршумлија,
Регистратору ради објављивања.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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