Република Србија
ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-1833-LOC-1/2020
Дана: 31.01. 2020. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова који је поднео: Регулаторна агенција за
електронске комуникације и поштанске услуге (Матични број: 17606590, ПИБ: 103986571),
Палмотићева 2, Београд (Стари Град), на основу члана 8ђ. 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 7. и 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-1833-LOC-1/2020 за
изградњу Станице за мониторинг РФ спектра ''ДУМКС Радан'', Куршумлија, на катастарској парцели
број:702 КО Ђаке, Општина Куршумлија, који је поднео: Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге (Матични број: 17606590, ПИБ: 103986571), Палмотићева 2,
Београд (Стари Град), због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву, односно
ненадлежности органа.
Образложење
Подносилац захтева Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
(Мат. број: 17606590, ПИБ: 103986571), Палмотићева 2, Београд (Стари Град), поднео је овом органу
кроз ЦЕОП систем под бројем: ROP-KUR-1833-LOC-1/2020 захтев за издавање локацијских услова за
изградњу Станице за мониторинг РФ спектра ''ДУМКС Радан'', Куршумлија, на катастарској парцели
број:702 КО Ђаке, Општина Куршумлија, преко пуномоћника: ''КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА'' ДОО
Београд (Земун), (Мат.број: 07068115, ПИБ: 100001433), Аутопут за Загреб бр.22, потписан од стране
овлашћеног лица: Јанко Берберовић (ЈМБГ: 0612971710441), ул.Алексиначких рудара бр.4, Нови
Београд.
Уз захтев је достављена следећа документација:
 Идејно решење са главном свеском за изградњу Станице за мониторинг РФ спектра ''ДУМКС
Радан'', Куршумлија, К.П. 702 К.О. Ђаке, С.О. Куршумлија, израђено од стране пројектанта:
''КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА'' ДОО Београд, Аутопут за Загреб бр.22 , 11080 Београд, број
дела пројекта: 48-26/20-IDR, Београд, јануар 2020.године, 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 320,00
динара,
 Доказ о уплати општинске накнаде за издавање локацијских услова у износу од
20.840,00динара,
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Пуномоћје за ''КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА'' ДОО Београд (Земун),
Овлашћење за Бубало Миодрага из Београда, Раковица, ул.Стевана Опачића бр.14 и
Допис –Молба за начин фактурисања трошкова издавања локацијских услова.

По пријему захтева овај орган је утврдио да није надлежан за поступање по захтеву.
Увидом у Просторни план подручја посебне намене Радан (''Сл.гласник РС'', бр.110/2014), катастарска
парцела бр.702 КО Ђаке се налази у зони са режимом заштите природе Радан планине II степена.
Чланом 133. став 2, тачка 9а) Закона о планирању и изградњи прописано је да Министарство издаје
грађевинску дозволу за изградњу: ''објеката у границама националног парка и објеката у
границама заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја (осим породичних
стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката и њима потребних објеката
инфраструктуре, који се граде у селима), у складу са законом''.
Чланом 7. став 1. тачка 1) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
(''Сл.гласник РС'', бр.68/2019), прописано је да:
'' По пријему захтева за издавање локацијских услова надлежни орган проверава испуњеност
формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је:
1) надлежан за поступање по захтеву;
2) захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке;
3) уз захтев приложено идејно решење израђено у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације;
4) уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) овог
правилника.''
Чланом 8. став 1. истог Правилника прописано је да 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
(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 у складу са чланом 8. став 1. наведеног Правилника увидом у достављену
документацију овај орган је утврдио да Идејно решење 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. Потребно је да Главна свеска идејног решења буде израђена у складу са чланом 35.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката, којим је прописано да главну свеску идејног решења
чини само основни садржај из Прилога 1 овог правилника, односно потребно је да:
1) Главну свеску допунити недостајућим садржајем:
- 0.4 Подаци о пројектантима,
- 0.5. Подаци о објекту и локацији, табела: Основни подаци о објекту и локацији, чију садржину
треба прилагодити намени и класи предметног објекта, тако да буду приказани сви подаци
неопходни за издавање локацијских услова,
2) Главна свеска треба да је потписана од стране главног, а не одговорног пројектанта,
3) Део ''Подаци о објекту и локацији'' нумерисати бројем 0.5. и у делу: Општи подаци о објекту и
локацији - Назив просторног односно урбанистичког плана, потребно је навести следеће:
-Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија (''Сл. лист општине Куршумлија'',
бр.6/2015) и
-Просторни план подручја посебне намене Радан (''Сл.гласник РС'', бр.110/2014).
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На основу напред наведеног овај орган је утврдио да нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву, тј. да овај орган није надлежан за поступање по захтеву, те је донета одлука као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања овог закључка, поднесе
надлежном органу (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре) усаглашени захтев и
отклони све утврђене недостатке не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити
поново плаћа административну таксу за подношење захтева и накнаду за централну евиденцију.
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. инж. грађ.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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