Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-37851-LOC-1/2019
Дана: 16.12.2019. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова, који је дана: 10.12.2019.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-37851-LOC-1/2019
за изградњу водовода за водоснабдевање села Тијовац у општини Куршумлијa, на делу к.п. бр.438,
452, 449, 450, 447, 451, 971, 895, 453, 454, 455, 458, 459, 492, 494, 511/2, 510, 514, 515, 520, 521, 517,
518, 1154 и 1156/1 КО Тијовац, који је поднела: Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб,
Куршумлија, због недостатака у Идејном решењу.
Образложење
Подносилац захтева: Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија,
Топлички округ, дана:10.12.2019.године поднео је овом Одељењу кроз ЦЕОП систем, под бројем:
ROP-KUR-37851-LOC-1/2019, захтев за издавање локацијских услова за изградњу водовода за
водоснабдевање села Тијовац у општини Куршумлијa, на делу к.п. бр.438, 452, 449, 450, 447, 451, 971,
895, 453, 454, 455, 458, 459, 492, 494, 511/2, 510, 514, 515, 520, 521, 517, 518, 1154 и 1156/1 КО Тијовац.
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:
1. Главнa свескa и Идејно решење – пројекат хидротехничких инсталација са пројектом
конструкција (број техничке документације: 2110/Р-19, Прокупље, 21.10. 2019. године) водовода села
Тијовац у општини Куршумлијa, на к.п. бр.438, 452, 449, 450, 447, 451, 971, 895, 453, 454, 455, 458,
459, 492, 494, 511/2, 510, 514, 515, 520, 521, 517, 518, 1154 и 1156/1 КО Тијовац, општина Куршумлија,
оверено од стране одговорног лица пројектанта: Никола Шеговић и од стране главног, односно
одговорног пројектанта: Лука Костић, дипл.грађ.инж., број лиценце: 314 7745 04, у pdf,
2. Идејно решење у dwg формату,
3. Списак делова катастарских парцела на које се односи захтев и
4. Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у
износу од 2.000,00 динара.
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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.
Разматрајући предметни захтев и приложену документацију, надлежни орган је утврдио
следеће недостатке које је потребно отклонити:
1) Подаци о пројектанту су неусаглашени на насловној страни Главне свеске, где се наводи да је
пројектант: ''МОДЕЛИНГ'' ДОО за инжењеринг, пројектовање и извођење радова у
грађевинарству Прокупље, ул. Ратка Павловића бр.122, са подацима у делу: 0.4. Подаци о
пројектантима, 0. Главна свеска, где се наводи да је пројектант: ''Костић проинг'' д.о.о., Нишка
Бања;
2) Идејно решење не садржи потребне податке за издавање услова имаоца јавних овлашћења,
односно идејно решење не садржи прописане садржаје из Прилога 10 за издавање водних
услова. Како је траса водовода пројектована и на делу к.п.бр.895 КО Тијовац, која је по
планском документу планиране намене: водоток, потребно је Идејно решење допунити
прописаним садржајем за потребе издавања водних услова за укрштање цевовода са
природним водотоком.
На основу напред наведеног, а у складу са чл.8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем одлучено је као у диспозитиву.

Напомена:
Постојећом планском документацијом траса сеоског водовода у селу Тијовац није детаљно
дата. Планом је предвиђено да се трасе планираних цевовода и водоводних линија воде постојећим и
планираним саобраћајницама. Такође Планом је дозвољено градити инфраструктуру и на
пољопривредном и шумском земљишту, у складу са Планом.
Чланом 54. став 2. Закона о планирању и изградњи прописано је: ''До доношења урбанистичког
плана у складу са овим законом, локацијски услови за доградњу постојеће комуналне инфраструктуре
издају се у складу са фактичким стањем у регулацији постојеће саобраћајнице или друге јавне
површине.
Чланом 60. став 2. Закона о планирању и изградњи прописано је: '' Урбанистички пројекат се
може израдити и за изградњу објеката јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса, без измене
планског документа, изузев за утврђивање јавног интереса за пројекте у заштићеним подручјима.''
Како је, осим у постојећим и планираним саобраћајницама, део трасе водовода пројектован и
на шумском и пољопривредном земљишту, као и на осталом земљишту, инвеститор је у обавези да
прибави сагласности власника парцела за потребе извођења радова. У супротном потребно је изменити
пројектовану трасу водовода или израдити урбанистички пројекат за потребе утврђивања јавног
интереса
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.
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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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