Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-37664-LOC-2/2019
Дана: 27.03.2019. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине 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 53.a) 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 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник
РС'' бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова број: ROP-KUR-37664-LOC-2/2019,
који је поднела Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, за изградњу
водоводне мреже у селу Барлово, општина Куршумлија, због неиспуњења формалних услова за
даље поступање по захтеву.
Образложење

Инвеститор, Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, поднео је овом
Одељењу кроз ЦЕОП систем, дана: 26.03.2019. године, под бројем: ROP-KUR-37664-LOC-2/2019,
захтев за издавање локацијских услова за изградњу водоводне мреже у селу Барлово, општина
Куршумлија.
Уз захтев је поднета следећа документација:
1. Главна свеска и Идејно решење водоводне мреже у селу Барлово, општина Куршумлија –
хидротехничке инсталације, са Прилогом 10: Посебан прилог за услове за постављање
инсталација у земљишном и заштитном појасу државног пута IB реда, израђено од стране
пројектанта: ''Обрадовић-Инжењеринг'' ДОО
из Куршумлије, ул.Палих бораца бр.26,
одговорни пројектант: Слободан Обрадовић дипл.инж.грађ., број лиценце: IKS: 314372603,
број дела пројекта: IDR-VM-107-17, Куршумлија, 18.март 2019.године, у pdf формату;
2. Графички део Идејног решења са Прилогом 10, у dwg формату;
3. Списак делова катастарских парцела за које се исходују локацијски услови;
4. Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у
износу од 2.000,00 динара;
5. Допис Општине Куршумлија од 25.03.2019.године и
6. Услови Имаоца јавних овлашћења издати у поступку број: ROP-KUR-37664-LOC-1/2018.
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Увидом у достављену документацију надлежни орган је утврдио да нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву, односно:
 Бројеви делова катастарских парцела за које се исходују локацијски услови се не
подударају у захтеву, идејном решењу и главној свесци и приложеном списку - попису
делова катастарских парцела;
 Захтев није поднет у складу са чланом 6. став 3. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре (''Сл.гласник РС'' бр. бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017) којим је
прописано да: ''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 у складу са Законом.''
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.
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Закључак се доставља:
Подносиоцу захтева: Општина Куршумлија,
Регистратору ради објављивања.

Обрадила:
Саветник за послове из области урбанизма
и обједињене процедуре,
НаташаЂуровић, дипл.грађ.инж.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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