Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-39384-LOC-1/2019
Дана: 16.01. 2020. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова, који је дана: 24.12.2019.године поднео: Горан
Дељанин (ЈМБГ: 2208974734416) из Куршумлије, ул.Стевана Биничког бр.7, 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 члана 8. став
2.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-39384-LOC-1/2019
који је поднео: Горан Дељанин (ЈМБГ: 2208974734416) из Куршумлије, ул.Стевана Биничког бр.7,
преко пуномоћника: ''АБМ ЕЛЕКТРО'' ДОО из Прокупља, ул.Драгољуба Ракића 7а за уградњу новог
стуба на к.п.1679 КО Куршумлија са измештањем дела постојеће електродистрибутивне 0,4kV мреже,
због недостатака у идејном решењу.
Образложење
Подносилац захтева: Горан Дељанин (ЈМБГ: 2208974734416) из Куршумлије, ул.Стевана
Биничког бр.7, Куршумлија, Топлички округ, поступајући у складу са Закључком број: ROP-KUR8425-LOC-4/2019 од 12.12.2019.године, поднео је дана: 24.12.2019.године овом Одељењу, кроз ЦЕОП
систем под бројем: ROP-KUR-39384-LOC-1/2019, усаглашен захтев за издавање локацијских услова за
уградњу новог стуба на к.п.1679 КО Куршумлија са измештањем дела постојеће електродистрибутивне
0,4kV мреже.
Уз захтев је поднета следећа документација:

Главна свеска идејног решења за 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, децембар 2019. године;

Идејно решење – пројекат електроенергетских инсталација, у pdf и dwg формату, које је
израдио ''АБМ ЕЛЕКТРО'' ДОО из Прокупља, број техничке документације: ИДР 03-1/2019,
Прокупље, децембар 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,

Овлашћење за подношење захтева од 06.11.2019.године и

Закључак број: ROP-KUR-8425-LOC-4/2019 од 12.12.2019.године.
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Према члану 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.68/2019), надлежни орган ће захтев за издавање локацијских
услова одбацити закључком 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. истог
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.
Поступајући по поднетом захтеву надлежни орган је у поступку прибављања услова имаоца
јавних овлашћења утврдио да нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, односно:
На захтев овог органа за издавање услова за прикључење на дистрибутивни систем електричне
енергије, имаоц јавних овлашћења ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Прокупље
доставио је: Обавештење о немогућности прикључења на ДСЕЕ- негативни услови за пројектовање и
прикључење број: Д.10.20.-416056/2-19 од 10.01.2020.године, којим нас обавештавају да:
''Увидом у плански основ наведен у Идејном решењу бр. IDR 03-1/2019, фактичко стање на
терену, као и у важећи плански документ овог простора, констатовано је да преко објекта пролази
надземни 0,4 kV Е.Е вод као и да се у непосредној близини налази ваздушни 10кВ вод у власништву
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак ЕД Прокупље. С обзиром да инвеститор планира
доградњу постојећег објекта предложена локација изградње планираног објекта која је дата на
Ситуационом плану Идејног решења угрозила би се сигурносна висина и удаљеност постојећег
надземног електродистрибутивног вода називног напона 10kV.
Овом приликом Вас обавештавамо да доградњом планираног објекта неће бити испуњен услов
који је предвиђен одредбом члана 218. став 3. тачка 1. подтачка 1. Закона о енергетици („Сл.гласник
РС“, бр.145/2014) који прописује да ширина заштитног појаса за надземне електроенергетске водове са
обе стране вода од крајњег фазног проводника за напонски ниво 1 kV до 35 kV за голе проводнике
износи 10 метара. Одредбом члана 218. став 2. прописано је да у заштитном појасу, испод, изнад или
поред електроенергетских објеката, супротно закону техничким и другим прописима не могу се
градити објекти, изводити радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. Нема фактичких услова за
изградњу објекта у складу са поднетим захтевом, те самим тим не постоје услови за издавање Услова
за пројектовање и прикључење, односно за прикључење на ДСЕЕ.''
Како није могуће издати локацијске услове за уградњу новог стуба у постојећој
електродистрибутивној 0,4kV мрежи са измештањем дела постојеће електродистрибутивне 0,4kV
мреже без услова прикључења на електродистрибутивну мрежу, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Подносилац захтева је искористио право на подношење усаглашеног захтева без обавезе
поновног плаћања административне таксе и других накнада.
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, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија,
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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