Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-11754-LOC-1/2019
Дана: 29.05.2019. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова, који је дана: 08.05.2019.године поднела
Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија (МБ: 07132727, ПИБ: 100622853),
преко 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, 145/14, 83/2018 и 31/2019) и члана 8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017),
доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова број: ROP-KUR-11754-LOC-1/2019
који је поднела Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, за реконструкцију
парка ''Парк Топличког устанка'' на катастарској парцели број: 5068 КО Куршумлија, због
недостатака у Идејном решењу.
Образложење
Инвеститор, Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, поднео је овом
Одељењу кроз ЦЕОП систем, под бројем: ROP-KUR-11754-LOC-1/2019, захтев за издавање
локацијских услова за реконструкцију парка ''Парк Топличког устанка'' на катастарској парцели број:
5068 КО Куршумлија.






Уз захтев, поднета је следећа документација:
Главна свеска идејног решења за реконструкцију парка ''Парк Топличког устанка'' на
катастарској парцели број: 5068 КО Куршумлија, коју је израдио: ''ELGRA VISION'', д.о.о.,
Београд, ул.Срете Зоркића 16, Угриновци, оверена од стране одговорног лица пројектанта:
Мирослав Кнежевић, директор и од стране главног пројектанта: Драгана С. Илић,
дипл.инж.арх., бр.лиценце: 300 F332 07, број техничке документације: 01-04/19, Београд, април
2019.године;
Идејно решење – Пројекат спољног уређења за реконструкцију парка ''Парк Топличког
устанка'' на катастарској парцели број: 5068 КО Куршумлија, коју је израдио: ''ELGRA
VISION'', д.о.о., Београд, ул.Срете Зоркића 16, Угриновци, оверена од стране одговорног лица
пројектанта: Мирослав Кнежевић, директор и од стране одговорног пројектанта: Драгана С.
Илић, дипл.инж.арх., бр.лиценце: 300 F332 07, број техничке документације: 01-04/19, Београд,
април 2019.године и

Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне
евиденције у износу од 2.000,00 динара.
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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. На захтев овог органа за издавање услова за пројектовање и прикључење,
ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Прокупље, Милоша Обилића бр.36, доставили су:
ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕМОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ПРИКЉУЧЕЊЕ, број: 8С.1.1.0-Д-10.20.152673-19 од 28.05.2019.године, којим обавештавају надлежни
орган да захтев и идејно решење не садрже све потребне податке за издавање услова за пројектовање и
прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије предметног објекта, 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.23/15) и Уредбом о
локацијским условима (''Сл. Гласник РС'' бр.35/15 и 114/15).
Према члану 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017), 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.
Према члану 12. став 2. Правилника, ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу
обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини
идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања
одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8. став 2. овог правилника.
У складу са наведеним потребно је да Идејно решење садржи и следеће податке потребне за
издавање услова за прикључење уличне расвете на електродистрибутивни систем:
- Изјаснити се да ли ће се за напајање јавне расвете, интернет дрво, инфо-табла, санитарни
блок и фонтана користити једно бројило или ће напајање поменутих објеката ићи преко
посебних бројила за сваку целину посебно. Предлог надлежног имаоца јавног овлашћења
је, с'обзиром да потребна снага објекта износи око 17,25kW, напајање будућих пословних
целина буде преко једног бројила.
На основу напред наведеног, а у складу са чл.8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем одлучено је 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 на пословима из области урбанизма
и обједињене процедуре:
НаташаЂуровић, дипл.грађ.инж.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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