Република Србија
ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-28248-LOC-1/2018
Дана: 26. 09. 2018. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова за доградњу машинске опреме на постојећој
бензинској станици на катастарским парцелама бр. 5353 и бр.5354 КО Куршумлија, који је поднео:
''ЕУРОЕНЕРГЕТИК'' Д.О.О. из Куршумлије (матични број правног лица: 20471620, ПИБ:105856697),
ул.Косанчић Ивана бр.30, Куршумлија, 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
и 145/14), и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл. гласник РС'' бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев број: ROP-KUR-28248-LOC-1/2018 за издавање локацијских услова за
доградњу машинске опреме на постојећој бензинској станици на катастарским парцелама бр. 5353 и
бр.5354 КО Куршумлија, због формалних недостатака у поднетом захтеву.
Образложење
''ЕУРОЕНЕРГЕТИК'' Д.О.О. из Куршумлије, ул.Косанчић Ивана бр.30, поднео је дана:
25.09.2018. године, кроз Централни информациони систем, под бројем: ROP-KUR-28248-LOC-1/2018,
преко законског заступника: Бисерка Михајловић из Куршумлије (ЈМБГ: 2601965739417), захтев за
издавање локацијских услова за доградњу машинске опреме на постојећој бензинској станици на
катастарским парцелама бр. 5353 и бр.5354 КО Куршумлија.
Уз захтев је приложена следећа документација:
 Идејно решење – Пројекат машинских инсталација-Доградња машинске опреме на постојећој
бензинској станици у Куршумлији, ул.Косанчић Ивана бр.30
КП бр.: 5353 и 5354 КО
Куршумлија – једног складишног резервоара за подземну уградњу V=20m3 са пратећом
опремом за лагеровање ТНГ-а и једног челичног складишног резервоара за лагеровање
моторног бензина V=8m3 , број дела пројекта: 09-07/018, Крушевац, 26.07. 2018.године,
израђено од стране пројектанта: Биро за пројектовање ''ТЕРМО ПЛАН'' Крушевац, ул. Киријат
Гата бр.4, одговорни пројектант: Родољуб Савић, дипл.инж.маш., број лиценце: 330 2705 03, у
pdf формату,
 Главна свеска идејног решења број: 08-07/018, Крушевац, 20.07. 2018.године,
 Прилог 11- додатни садржаји идејног решења ПП заштите број: 10-07/018, Крушевац, 30.07.
2018.године, у pdf формату,
 Графички део идејног решења у dwg формату (4-четири прилога),
 Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара и
 Доказ о уплати Републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 310,00
динара.
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Према члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл. гласник РС'' бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017), по пријему захтева за издавање локацијских
услова надлежни орган, у складу са законом 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.
Разматрајући предметни захтев и приложену документацију, надлежни орган је утврдио да
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву јер захтев за издавање локацијских
услова не садржи све прописане податке, односно:
1. Идејно решење у pdf формату не садржи графичку документацију, већ је иста достављена
само у dwg формату који није електронски потписан
2. Прилог 11- додатни садржаји идејног решења ПП заштите, није потписан на исправан
начин електронским путем
3. Графичка документација Прилога 11 није достављена у dwg формату.
На основу напред наведеног, а у складу са чл.8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем одлучено је као у диспозитиву.
Подносилац захтева има право на подношење усаглашеног захтева. 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 нов, усаглашени захтев и отклони све утврђене
недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа већ
плаћене таксе и накнаде.
Уз усаглашен захтев треба доставити само измењена документа потребна за даље поступање
по захтеву и то:
1.
Идејно решење у pdf формату електронски потписано, које садржи графичку документацију,
2.
Прилог 11- додатни садржаји идејног решења ПП заштите, електронски потписано на прописан
начин и
3.
Графичку документацију Прилога 11 у dwg формату, потписану на прописан начин.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
На овај закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Куршумлија, преко
овог одељења, у року од 3 дана од дана достављања истог. Приговор се таксира са 210,00 динара
административне таксе на рачун бр.840-742251843-73, број модела 97, са позивом на број 33-054.

1.
2.

Закључак се доставља:
Подносиоцу захтева
Регистратору ради објављивања.

Обрадила:
Саветник на пословима урбанизма и обједињене процедуре
Наташа Ђуровић, дипл.инж.грађ.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Снежана Радовић, дипл. економиста
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