Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-3803-LOC-1/2019
Дана: 14.03.2019. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова, који је дана: 21.02.2019.године поднео
Оператор дистрибутивног система ''ЕПС Дистрибуција'' доо Београд, Огранак ЕД Прокупље (мат.бр:
07005466, ПИБ: 100001378), преко пуномоћника: ''АБМ електро'' доо из Прокупља (мат.бр: 06282083,
ПИБ: 100415391), 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 и 83/2018), 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-3803-LOC-1/2019 који
је поднео Оператор дистрибутивног система ''ЕПС Дистрибуција'' доо Београд, Огранак ЕД Прокупље
за изградњу мешовите 10kV и 0,4kV мреже у Луковској бањи на делу кат.парц.број: 2572, 2741/2,
2742/1, 2520, 2517/1, 2522/1, 2522/3, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527 и 2530, све КО Луково, због
недостатака у Идејном решењу.
Образложење
Инвеститор, Оператор дистрибутивног система ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак:
''Електродистрибуција Прокупље'' улица Милоша Обилића 36, Прокупље, поднео је овом Одељењу
кроз ЦЕОП систем, под бројем: ROP-KUR-3803-LOC-1/2019, захтев за издавање локацијских услова за
изградњу мешовите 10kV и 0,4 kV мреже у Луковској бањи на делу кат.парц.број: 2572, 2741/2,
2742/1, 2520, 2517/1, 2522/1, 2522/3, 2523, 2524, 2525, , 2526, 2527 и 2530 све КО Луково.
Уз захтев, поднета је следећа документација:

Главна свеска идејног решења за изградњу мешовите 10kV и 0,4 kV мреже у Луковској бањи
на делу кат.парц.број: 2572, 2741/2, 2742/1, 2520, 2517/1, 2522/1, 2522/3, 2523, 2524, 2525, , 2526, 2527 и
2530 КО Луково, општина Куршумлија, коју је израдио: ''АБМ електро'' доо из Прокупља, ул.
Драгољуба Ракића 7а, Прокупље, оверена од стране одговорног лица пројектанта: Милан Марковић,
дипл. инж. електротехнике и од стране главног пројектанта: Милан Марковић, дипл. инж.
електротехнике бр. лиценце: 350 1049 03, број техничке документације: ИДР 01-1/2019, Прокупље,
јануар, 2019. године;

Идејно решење – пројекат електроенергетских инсталација са Прилогом 10, у pdf и dwg
формату, које је израдио: ''АБМ електро'' доо из Прокупља, ул. Драгољуба Ракића 7а, Прокупље,
оверен од стране главног пројектанта: Милан Марковић, дипл. инж. електротехнике бр. лиценце: 350
1049 03, број техничке документације: ИДР 01-1/2019, Прокупље, јануар, 2019. године;

Доказ о уплати општинске накнаде за издавање локацијских услова у износу од 9.000,00
динара;
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Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у
износу од 2.000,00 динара;

Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 310,00
динара;

Геодетски снимак постојећег стања оверен од стране Геодетског бироа ''ГЕО-ПМ'' из Новог
Сада и

Овлашћење ''АБМ електро'' доо из Прокупља за подношење захтева.
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 управљача пута за пројектовање
и извођење радова на изградњи мешовите 10kV и 0,4 kV мреже у Луковској бањи на делу
кат.парц.број: 2572, 2741/2, 2742/1, 2520, 2517/1, 2522/1, 2522/3, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527 и 2530,
све КО Луково, у земљишном и заштитном појасу државног пута и укрштање са државним путем II Б
реда, бр. 414: Мерћез-Луковска бања-Жута Прла-Лепосавић, на кат. парц.број: 2742/1 КО Луково,
управљач државног пута: ЈП ''Путеви Србије'', Булевар краља Александра бр.282, Београд, доставио је:
Одговор на захтев за издавање услова за пројектовање број: ROP-KUR-3803-LOC-1-HPAP-5/2019 од
11.03.2019.године (Интерни број: ЉНП 36), којим обавештава надлежни орган да идејно решење не
садрже све потребне податке за издавање услова, односно 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“, број 72/18).
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 доставити Идејно решење које садржи податке за
потребе издавања услова управљача пута, односно:
- У складу са Прилог 10. - ПОСЕБНИ САДРЖАЈИ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИКЉУЧЕЊЕМ НА ЈАВНИ ПУТ, ОДНОСНО ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА КОЈЕ СЕ
ПРИБАВЉАЈУ ВОДНИ УСЛОВИ неопходно је доставити:
Постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу државног пута I и II реда
 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 („Службени гласник РС”, број 105/13,119/13 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,
 Геодетски снимљене попречне профиле 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.);
 Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са
приказаним државним путевима.
Такође, 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
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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.putevisrbije.rs).
НАПОМЕНА: Дана 05.03.2019.године донета је одлука Скупштине општине Куршумлија о
доношењу Плана генералне регулације Луковска бања која је ступила на снагу 13.03.2019.године.
Сходно томе потребно је Идејно решење ускладити са ПГР Луковска бања (''Сл.лист општине
Куршумлија'' бр.6/2019), који представља плански основ за издавање локацијских услова за
предметни инфраструктурни објекат.
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 рокуод 3 дана од дана достављања истог.

1.
2.

Закључак се доставља:
Подносиоцу захтева: ''ЕПС Дистрибуција'' доо Београд, Огранак ЕД Прокупље,
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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