Република Србија
ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-7525-LOC-3/2019
Дана: 15. 05. 2019. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова за изградњу Хладњаче за замрзавање, прераду
и лагеровање воћа и поврћа на катастарској парцели број: 585/1 КО Вршевац, који је поднела:
Земљорадничка задруга ''Вршевац воће'' (ПИБ: 110225580, Матични број правног лица: 21319937) из
Куршумлије, Вршевац бб, 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, 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 број: ROP-KUR-7525-LOC-3/2019 за издавање локацијских услова за
изградњу Хладњаче за замрзавање, прераду и лагеровање воћа и поврћа на катастарској парцели број:
585/1 КО Вршевац, због формалних недостатака.
Образложење
Дана: 14.05. 2019. године, кроз Централни информациони систем под бројем: ROP-KUR-7525LOC-3/2019, Земљорадничка задруга ''Вршевац воће'' (ПИБ: 110225580, Матични број правног
субјекта: 21319937) из Куршумлије, Вршевац бб, поднела је преко пуномоћника: Зоран Чемерикић
(ЈМБГ: 2502970950047) из Ариља, Трг братства и јединства бб улаз 1 стан бр.2, захтев за издавање
локацијских услова за изградњу Хладњаче за замрзавање, прераду и лагеровање воћа и поврћа на
катастарској парцели број: 585/1 КО Вршевац, општина Куршумлија, Топлички округ.








Уз захтев је приложена следећа документација:
Главна свеска и Идејно решење – Пројекат архитектуре за изградњу Хладњаче за замрзавање,
прераду и лагеровање воћа и поврћа, израђени од стране пројектанта: Агенција за пројектовање
– ''ГРЕДА Р'' – Ариље, број техничке документације: ИДР-05/2019, Ариље, март 2019, оверени
потписом и печатом одговорног лица пројектанта: Радица В. Чемерикић и потписом и печатом
личне лиценце главног односно одговорног пројектанта: Зоран П. Чемерикић, дипл.инж.грађ,
лиценца бр. 310 7428 04, у pdf формату,
Графички део идејног решења у dwg формату,
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара,
Доказ о уплати Републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 310,00
динара,
Елаборат геодетских радова у pdf формату,
Овлашћење за подношење захтева и
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Документација прибављена у поступку издавања локацијских услова број: ROP-KUR-7525LOC-1/2019:
- Копија плана к.п.585/1 КО Вршевац и уверење о подземним водовима издатим од стране
РГЗ, Служба за катастар непокретности Куршумлија
и акта имаоца јавних овлашћења:
- Република Србија, МУП, Сектор за ванредне ситуације у Прокупљу: Обавештење бр.2175782/19-1 од 19.04.2019.године,
- Предузеће за телекомуникације а.д.''Телеком Србија'', Београд, Служба за планирање и
изградњу мреже Ниш: Услови број: А334-178508/2-2019 од 09.04.2019.године,
- ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'', Огранак Прокупље: Обавештење о немогућности издавања
услова за пројектовање и прикључење број: 8С.1.1.0-Д-10.20-116624-19 од
22.04.2019.године.

Према члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл. гласник РС'' бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), по пријему захтева за издавање локацијских услова
надлежни орган, проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, односно проверава
да ли је:
- надлежан за поступање по захтеву;
- захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке;
- уз захтев приложено идејно решење;
- уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) овог
правилника.
Према члану 8. овог Правилника, ако нису испуњени формални услови за даље поступање по
захтеву, прописани чланом 7. овог правилника, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова
одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање.
Увидом у достављену документацију надлежни орган је утврдио да нису испуњени услови за
даље поступање по захтеву због формалних недостатака:
1) Приложени Елаборат геодетских радова није потписан електронским путем на прописан
начин и
2) Елаборат геодетских радова није приложен на прописан начин.
У Прилогу 12 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката (''Службени гласник РС'', бр.72/2018) у делу:
''Елаборати и студије који се прилажу уз техничку документацију'' , наводи се:
''Елаборати и студије припремају се у .pdf формату и електронски се потписују.
Елаборате и студије оверавају лица која су их израдила.
Електронско потписивање врши се након креирања електронског документа у прописаном
формату (.pdf).
Електронско потписивање елабората или студија врши:
1. Одговорно лице израђивача елабората или студије (предузетника, односно правног лица
које је израдило елаборат или студију);
2. Овлашћено лице које је израдило елаборат или студију.''
Према члану 32. наведеног Правилника, Елаборати и студије прилажу се техничкој
документацији, али не чине њен саставни део. Према члану 32. истог Правилника прописано је да
уколико се техничкој документацији прилажу други подаци и документи који нису део обавезног
садржаја техничке документације исти се прилажу као део главне свеске.
У складу са напред наведеним потребно је доставити Елаборат геодетских радова у .pdf
формату електронски потписан и у делу главне свеске (Прилог 1 Правилника): ''0.3. Садржај
техничке документације'' навести прилог техничке документације: ''Елаборат геодетских
радова''.
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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
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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