Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-35043-LOC-1/2019
Дана: 11.12. 2019. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова, који је дана: 14.11.2019.године поднела:
Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб (Мат.број: 07132727, ПИБ: 100622853), 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, 31/2019 и 37/2019-др.закон) и
члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник
РС'' бр.68/2019), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова број: ROP-KUR-35043-LOC-1/2019
који је поднела: Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, за изградњу
напојног 10 kV вода XHE 49-A 4x1x150 mm2, за потребе изградње фабричког комплекса ''Борбени
системи'', општина Куршумлијa, на делу к.п. бр.678, 679, 730 КО Пљаково; к.п. бр. 201, 204, 208, 226,
224/3, 223, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 282, 281, 279/1, 278/1, 278/2, 276/1, 275, 274, 273, 271/1, 271/2,
271/3, 270/1, 270/2, 270/3, 269, 268, 267, 263/1, 263/2, 263/7, 247, 248, 249/1, 249/2, 251, 866, КО
Мачковац; к.п. бр.810, 808, 977/1, 957/1, 759, 978 КО Пепељевац; к.п. бр. 259, 260, 5988, 2376, 5992,
5985, 2504 КО Куршумлија и к.п. бр.1021 КО Бело Поље, због недостатака у идејном решењу.
Образложење
Подносилац захтева: Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија,
Топлички округ, дана: 14.11.2019.године поднео је овом Одељењу кроз ЦЕОП систем, под бројем:
ROP-KUR-35043-LOC-1/2019, захтев за издавање локацијских услова за изградњу напојног 10 kV вода
XHE 49-A 4x1x150 mm2 за потребе изградње фабричког комплекса ''Борбени системи'', општина
Куршумлијa, на делу к.п. бр.678, 679, 730 КО Пљаково; к.п. бр. 201, 204, 208, 226, 224/3, 223, 222/1,
222/2, 222/3, 222/4, 282, 281, 279/1, 278/1, 278/2, 276/1, 275, 274, 273, 271/1, 271/2, 271/3, 270/1, 270/2,
270/3, 269, 268, 267, 263/1, 263/2, 263/7, 247, 248, 249/1, 249/2, 251, 866 КО Мачковац; к.п. бр.810, 808,
977/1, 957/1, 759, 978 КО Пепељевац; к.п. бр. 259, 260, 5988, 2376, 5992, 5985, 2504 КО Куршумлија и
к.п. бр.1021 КО Бело Поље. Захтев је оверен валидним квалификованим сертификатом – електронским
потписом: Радољуб Видић (ЈМБГ:2008962733520) из Куршумлије, ул.Стевана Првовенчаног бр.9.
Уз захтев је поднета следећа документација:

Идејно решење – пројекат електроенергетских инсталација (број техничке документације:
66/2019, Прокупље, 08.11. 2019. године) са Главном свеском (број техничке документације: бр.67/2019,
Прокупље, 08.11. 2019. године) и Прилогом 10, за изградњу напојног 10 kV вода XHE 49-A 4x1x150
mm2 за потребе изградње фабричког комплекса ''Борбени системи'', општина Куршумлијa, на делу к.п.
бр.678, 679, 730 КО Пљаково; к.п. бр. 201, 204, 208, 226, 224/3, 223, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 282, 281,
279/1, 278/1, 278/2, 276/1, 275, 274, 273, 271/1, 271/2, 271/3, 270/1, 270/2, 270/3, 269, 268, 267, 263/1,
263/2, 263/7, 247, 248, 249/1, 249/2, 251, 866, КО Мачковац; к.п. бр.810, 808, 977/1, 957/1, 759, 978 КО
Пепељевац; к.п. бр. 259, 260, 5988, 2376, 5992, 5985, 2504 КО Куршумлија и к.п. бр.1021 КО Бело
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Поље, све у општини Куршумлија, у pdf и dwg формату, које је израдио: Марко Ристић предузетник
''МПП Електро'' из Прокупља, ул. Липарска 69, оверена од стране одговорног лица пројектанта: Марко
М. Ристић, дипл. инж. ел. и од стране главног односно одговорног пројектанта: Марко М. Ристић,
дипл.инж.ел., број лиценце: 350 Р187 17;

Списак делова катастарских парцела на које се односи захтев и

Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у
износу од 2.000,00 динара.
Према члану 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.68/2019), надлежни орган ће захтев за издавање локацијских
услова одбацити закључком 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. истог
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.
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 и због неусклађености идејног решења са условима напајања
фабричког комплекса ''Борбени системи'' на електродистрибутивну мрежу, односно:
1) На захтев овог органа за издавање услова управљача пута за пројектовање и изградњу
напојног 10 kV вода XHE 49-A 4x1x150 mm2, у земљишном и заштитном појасу државног пута IIА
реда кроз насељено место Куршумлија (улица Радомир Миловановић Само), на кат. парц.број: 2992
КО Куршумлија и државног пута IБ реда бр.35, на кат.парцели број: 5985 КО Куршумлија, управљач
државног пута: ЈП ''Путеви Србије'', Булевар краља Александра бр.282, Београд, доставио је: Одговор
на захтев за издавање услова за пројектовање и изградњу број: ROP-KUR-35043-LOC-1-HPAP-2/2019
од 21.11.2019.године (Заводни број: ДК-726), којим обавештава надлежни орган да 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 72/18) и да:
'' 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 (“Сл. гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)) и предлогом трасе инсталација
и путном стационажом у складу са Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл. гласник
РС” бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)),( путне стационаже нису тачне)
- 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, стубова и растојањем у односу на крајње тачке попречног
профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (стационаже пута, пречник
инсталације, дубину полагања поред и испод пута, висину на којој се поставља изнад пута, пречник и
дужину заштитне цеви, дужину подбушивања и др.), (попречни профили државног пута не садже
путну стационажу у складу са Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС”
бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)),( путне стационаже нису тачне).
Податке о државним путевима (Референтни систем) можете преузети са сајта ЈП „Путеви Србије“
(директан линк http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem).''
2) На захтев овог органа за издавање услова за прикључење на дистрибутивни систем електричне
енергије, имаоц јавних овлашћења ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Прокупље
доставио је: Обавештење о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење број:
8С.1.1.0-Д.10.20.-369302-19 од 04.12.2019.године којим нас обавештавају да:
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''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 објекта („Сл. гласник РС“ бр. 23/15) и Уредбом о локацијским
условим („Сл. гласник РС“ бр. 35/15 и 114/15).
Дана 26.09.2019год под бројем Д.10.20.-301062/2 издати су услови за пројектовање и прикључење за
напајање фабричког комплекса „Борбени сложени системи“ где у Опису прикључка до мерног места
стоји да је потребно изградити нови кабловски 35кV вод на потезу од постојеће ТС 35/10 кV
„Куршумлија 2“ до разводног постројења у комплексу фабрике „Борбених сложених система“. За
потребе резервног напајања потребно је изградити нови 10 кV кабловски вод од постојеће ТС 10/0,4
кV“Пљаково“ до новопројектованог РП10 кV „Борбени сложени системи“. С обзиром да се ради о
индивидуалном прикључку странка је у обавези да са надлежним ИЈО склопи одговарајући Уговор о
изградњи прикључка према важећој методологији о прикључењу купца на ДСЕЕ.
На основу члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,
(„Сл. гласник РС“ бр. 113/15 и 96/16), обавештавамо Вас да нисмо у могућности да издамо тражене
услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије.''
3) На захтев овог органа за издавање услова за паралелно вођење и укрштање са подземним ЕЕ
водовима ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Прокупље доставио је: Одговор на захтев
број: 8С.1.1.0-Д.10.20.-369295-19 од 04.12.2019.године, у којем се наводи следеће:
''На основу издатих услова за пројектовање и прикључење број Д.10.20.-301062/2 за напајање
фабричког комплекса „Борбени сложени системи“ предвиђена је изградња новог кабловског 35кV вод
на потезу од постојеће ТС 35/10 кV „Куршумлија 2“ до разводног постројења у комплексу фабрике
„Борбених сложених система“ a не 10КV вода као што је дато у Идејном решењу.''
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 отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније
у року од 30 дана од дана објављивања овог закључка на интернет страници Општине Куршумлија, не
доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ
доставио, односно платио у поступку у ком је донет овај закључак.
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, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија,
Регистратору ради објављивања.

Обрадила,
Саветник на пословима из области урбанизма
и обједињене процедуре:
Наташа Ђуровић, дипл.грађ.инж.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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