Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-33273-LOC-5/2019
Дана: 20.01.2020. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија (Матични
број: 07132727, ПИБ: 100622853), за издавање локацијских услова, поднетог преко законског
заступника Видић Радољуба (ЈМБГ:2008962733520), 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 члана7. 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-33273-LOC-5/2019,
који је поднела Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, за изградњу фекалне
канализације у насељу Марковиће у Куршумлији на катастарским парцелама број: 6018, 5555, 5841,
5561, 5560, 5556, 5981/1, 5883, 5863, 5864 и 5859, све КО Куршумлија, због недостатака у идејном
решењу.
Образложење
Инвеститор, Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, поднео је овом
Одељењу кроз ЦЕОП систем, под бројем: ROP-KUR-33273-LOC-5/2019, захтев за издавање
локацијских услова за изградњу фекалне канализације у насељу Марковиће у Куршумлији, на
катастарским парцелама број: 6018, 5555, 5841, 5561, 5560, 5556, 5981/1, 5883, 5863, 5864 и 5859, све
КО Куршумлија.
Уз захтев је поднета следећа документација:
Идејно решење хидротехничких инсталација са прилогом 10 и главном свеском за изградњу
система каналисања фекалних отпадних вода на катастарским парцелама број: 6018, 5555, 5841, 5561,
5560, 5556, 5981/1, 5883, 5863, 5864 и 5859, све КО Куршумлија, израђено од стране пројектанта: Биро
за пројектовање ''Водопројект'', 18000-НИШ, ул. Бранка Крсмановића бр.23/15, број техничке
документације: 1024/11-18, октобар 2019. године, одговорни пројектант: Мр. Даниловић Александар
дипл.инж.грађ., лиценца бр. 314 5664 03 IKS у pdf формату;
- Графички прилози Идејног решења у dwg формату,
- Геодетски снимак постојећег стања,
- Списак парцела,
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП систем у износу од 2000,00 динара,
- Документа издата од РГЗ, СКН Куршумлија по претходном предмету са изјавом инвеститора.
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
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садржини идејног решења. ЈП ''Путеви Србије'' доставили су Одговор на захтев за издавање услова за
пројектовање, број: ROP-KUR-33273-LOC-5-НРАР-10/2019, интерни број: ЉНП 229 од
13.01.2020.године, којим обавештавају надлежни орган следеће:
'' У складу са чланом 84. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др.закон), одређују
деонице јавног пута, односно објекта са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице,
простори за паркирање, јавна расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.), објекти и опрема која
одговара потребама насеља просторним, односно урбанистичким планом. Приликом изградње напред
наведених додатних елемената не сме нарушити континуитет предметног државног пута.
На основу члана 17. Закона о путевима ("Службени гласник РС",бр. 41/18 и 95/18-др. закон) управљачу
јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за израду
техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу
и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод,
гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна
и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих
услова;
На основу члана 6. Закона о путевима ("Службени гласник РС",бр. 41/18 и 95/18-др. закон):
Према положају у простору и условима одвијања саобраћаја јавни путеви се деле на:
1) јавне путеве ван насеља;
2) јавне путеве у насељу.
Јавни пут у насељу је део јавног пута унутар граница насеља које су обележене прописаном
саобраћајном сигнализацијом.
Скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да одреди правац и границе јавног пута у насељу.
Коловозна конструкција улица које су истовремено делови државних или општинских путева који
пролазе кроз насеља са саобраћајном сигнализацијом, осим уређаја за давање светлосних саобраћајних
знакова, сматрају се деловима тих путева.
Правац, односно промена правца државног пута који пролази кроз насеље, одређује се одлуком
скупштине јединице локалне самоуправе, по претходно прибављеној сагласности Министарства.
Промена правца државног пута у насељу може да се врши ако нови правац државног пута испуњава,
по својим техничким карактеристикама, услове који се захтевају за ту категорију пута.
Одлука скупштине јединице локалне самоуправе о правцу, односно промени правца државног
пута који пролази кроз насеље, донета без сагласности из става 5. овог члана, ништава је.
Након испуњења законски одредби из претходног наведеног члана закона, предметна инсталација
може се планирати у трупу државног пута IIА реда број 214, а имајући у виду профил постојеће
саобраћајнице као и просторне карактеристике у смислу грађевинске линије, а да се радови морају
извести са потпуном (или делимичном) обуставом саобраћаја на предметној улици односно деоници
државног пута.
Уз захтев је неопходно доставити Информацију о локацији, односно извод из важеће планске
документације за подручје које се обрађује пројектом (текст и графика) као и услове и сагласност ЈП
„Путеви Србије“ за важећи план и 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) усклађено са планском документацијом.
Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу државног пута I
и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге:
 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 и 119/13)), са приказом
трасе инсталација;
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Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела
на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, која не мора
да буде оверена од стране органе надлежног за послове државног премера и катастра) 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), (попречне профиле урадити обавезно на почекту и крају паралелног
вођења поред државног пута, на месту укрштаја, у зонама путних објеката и другим
карактеристичним местима);
Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са
приказаним државним путевима;
пројекат саобраћајне сигнализације са решењем алтернативног правца којим ће се
одвијати саобраћај за време извођења преднметних радова, а имајући у виду саобраћајне
пропусне карактеристике алтернативног правца за несметано безбедно одвијање саобраћаја

НАПОМЕНА: Потребно је обележити државне путеве у складу са Уредбом о категоризацији државних
путева (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и и 93/15). Стационаже државног пута на местима
планираних инсталација утврдити директним мерењем на терену у односу на познате стационаже
чворних тачака (координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“ (директан линк
http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem).''
На основу напред наведеног донета је одлука 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 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 ЦЕОП.
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: Општина Куршумлија,
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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