Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-8425-LOC-4/2019
Дана: 12.12.2019. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова, који је дана: 09.12.2019.године поднео
Оператор дистрибутивног система ''ЕПС Дистрибуција'' доо Београд, (мат.бр: 07005466, ПИБ:
100001378), преко пуномоћника: ''АБМ ЕЛЕКТРО'' ДОО из Прокупља, ул.Драгољуба Ракића 7а
(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, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) 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-8425-LOC-4/2019,
који је поднео Оператор дистрибутивног система ''ЕПС Дистрибуција'' доо Београд, за уградњу новог
стуба у постојећој електродистрибутивној 0,4kV мрежи на кат.парц.број: 1679 КО Куршумлија, због
формалних недостатака и 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-8425-LOC-4/2019, захтев за издавање локацијских услова за
уградњу новог стуба у постојећој електродистрибутивној 0,4kV мрежи на кат.парц.број: 1679 КО
Куршумлија.
Уз захтев је поднета следећа документација:

Главна свеска идејног решења уградњу новог стуба у постојећој електродистрибутивној 0,4kV
мрежи на кат.парц.број: 1679 КО Куршумлија, општина Куршумлија, коју је израдио: ''АБМ
ЕЛЕКТРО'' ДОО из Прокупља, ул.Драгољуба Ракића 7а, 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
01-09/2019, Прокупље, 01.09. 2019. године;

Идејно решење – пројекат електроенергетских инсталација, у pdf и dwg формату, које је
израдио ''АБМ ЕЛЕКТРО'' ДОО из Прокупља, оверен од стране одговорног лица пројектанта: Милан
Марковић, број техничке документације: ИДР 01-09/2019, Прокупље, 01.09. 2019. године;

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 320,00
динара и

Овлашћење за подношење захтева од 06.11.2019.године.
Према члану 8. став 1. и став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.68/2019), ако нису испуњени формални услови за даље
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поступање по захтеву, прописани чланом 7. овог правилника, односно ако се за предметну изградњу
или извођење радова не прибављају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање
локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за
одбацивање (таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, односно сваки од
недостајућих прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев), као 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.
Поступајући по поднетом захтеву, надлежни орган је утврдио да нису испуњени услови за
даље поступање по захтеву због следећих недостатака:
1. При подношењу захтева кроз ЦЕОП систем, унети су подаци о броју претходног предмета у
систему еДозволе: ROP-ZRA-8425-ISAW-2-AP-5/2019, а који се односи на изградњу новог 10KV
кабловског вода којим је предвиђено напајање ТС 10/0.4 KV ЛАБАГРО, КО Каре, Житорађа и у
надлежности је Општине Житорађа, односно није у вези са предметним захтевом;
2. Пуномоћје којим се овлашћује ''АБМ ЕЛЕКТРО'' ДОО из Прокупља да обавља све правне радње
везане за прибављање локацијских услова и потребних дозвола за реконструкцију НН мреже у
Куршумлији у улици Топличка бр.99 на катастарској парцели 1679 КО Куршумлија издато је од
стране лица: Горан Дељанин из Куршумлије, а не од стране подносиоца захтева, те је потребно
исто усагласити;
3. Идејно решење (насловна страна и ситуациони план) није потписано од стране одговорног
пројектанта и није урађено у складу са чланом 15. Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Сл.
гласник РС'', бр.73/2019), којим је прописан садржај идејног решења у погледу неопходних
података за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за
пројектовање и прикључење, односно не садржи све податке неопходне за утврђивање
усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење и то:
- на ситуационом плану нису приказана удаљења новопројектованог стуба и НН мреже од
регулационе линије, постојећег објекта на парцели и постојећих ТТ водова,
- у главној свесци у делу: Основни подаци о објекту и локацији, нису дати подаци о постојећој
парцели и подаци о постојећим објектима који се задржавају.
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 30 дана од дана објављивања овог закључка на интернет
страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не плаћа
поново административну таксу за подношење захтева и накнаду за ЦЕОП.
Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине Куршумлија,
преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана достављања истог.
Напомена:
При подношењу захтева усаглашеног у складу са овим закључком, потребно је у ЦЕОП
систему започети нов захтев за издавање локацијских услова, без позивања на овај број предмета, како
би се избегло повезивање са предметом ROP-ZRA-8425-ISAW-2-AP-5/2019. Уз захтев је потребно
доставити претходно достављену документацију која је исправна и потпуна, документацију која је
усаглашена у складу са овим закључком и овај закључак о одбацивању.
Обрадила,
Саветник на пословима из области урбанизма и обједињене процедуре:
Наташа Ђуровић, дипл. инж.грађ.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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