Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-28634-LOC-1/2017
Заводни број: 01-353-75
Дана: 13.10. 2017. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе 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 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015 и бр.96/2016) и члана 30. Уредбе о локацијским
условима (''Сл. гласник РС'' , бр.35/2015 и бр.114/2015) , доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова број: ROP-KUR-28634-LOC-1/2017,
који је поднела Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, за изградњу
водоводне мреже у селу Барлово, општина Куршумлија, на катастарским парцелама број: 687/2, 677,
558/2, 557, 556, 558/1, 522, 524, 525, 555/1, 526, 530, 534, 531, 536, 675, 265, 391, 390/1, 390/2, 388,
385/1, 386/4, 386/5, 382, 379/1, 379/2, 376, 370/2, 370/1, 364/2, 364/1, 367, 302, 303/2, 300, 301, 297, 294,
291, 282, 285, 284, 283, 276, 272, 685/1, 484, 496, 483, 482, 687/1, 479/2, 477/2, 477/1, 476, 475/2, 528,
533, 389/1 и 685/2, све у КО Барлово, због недостатака у садржини идејног решења.
Образложење
Инвеститор, Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, поднео је овом
Одељењу кроз ЦЕОП систем, под бројем: ROP-KUR-28634-LOC-1/2017, захтев за издавање
локацијских услова за изградњу водоводне мреже у селу Барлово, општина Куршумлија, на
катастарским парцелама број: 687/2, 677, 558/2, 557, 556, 558/1, 522, 524, 525, 555/1, 526, 530, 534, 531,
536, 675, 265, 391, 390/1, 390/2, 388, 385/1, 386/4, 386/5, 382, 379/1, 379/2, 376, 370/2, 370/1, 364/2, 364/1,
367, 302, 303/2, 300, 301, 297, 294, 291, 282, 285, 284, 283, 276, 272, 685/1, 484, 496, 483, 482, 687/1,
479/2, 477/2, 477/1, 476, 475/2, 528, 533, 389/1 и 685/2, све у КО Барлово, заведен код овог органа дана:
20.09.2017. године под бројем: 01-353-75.
Уз захтев, поднета је следећа документација:
1. Главна свеска и Идејно решење – хидротехничке инсталације за изградњу водоводне мреже у
селу Барлово, општина
Куршумлија, израђено од стране пројектанта: ''ОбрадовићИнжењеринг'' ДОО из Куршумлије, ул.Палих бораца бр.26, одговорни пројектант: Слободан
Обрадовић дипл.инж.грађ., број лиценце: IKS: 314372603, у pdf формату;
2. Графички део Идејног решења у dwg формату;
3. Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у
износу од 2.000,00 динара и
4. Списак катастарских парцела.
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Поступајући по поднетом захтеву, надлежни орган је у поступку прибављања услова имаоца
јавних овлашћења утврдио да нису испуњени услови за даље поступање по захтеву због недостатака у
садржини идејног решења. ЈП ''Путеви Србије'' доставили су Одговор на захтев за издавање услова за
пројектовање, интерни број: ЉНП 144 од 09.10.2017.године, којим обавештавају надлежни орган да је
неопходно доставити Идејно решење 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'', бр.96/16).
Обавезна садржина Идејног решења:
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 (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)) и предлогом трасе инсталација
са исказаном оријентационом стационажом пута на почетку и крају паралелног вођења и укрштаја са
путем, на катастарско-топографској подлози у одговарајућој размери,
2. Геодетски снимљени попречни профили пута са свим елементима пута и границама парцела
на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге) са дефинисаним
положајем планираних инсталација 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.
Потребно је обележити државне путеве у складу са Уредбом о категоризацији државних путева
(„Сл.гл.РС“, број 105/13 и 119/13). Стационаже државног пута на местима планираних инсталација
утврдити директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака (координате
чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“ (www.putevi-srbije.rs). У идејном решењу мора
бити достављен предлог планираног постављања инсталација у земљишном и заштитном појасу (поред
и испод државног пута) и у зони моста.
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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