Република Србија
ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-28248-LOCH-2/2018
Дана: 29. 10. 2018. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по усаглашеном 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. и 12.став 2. 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-LOCН-2/2018 за издавање локацијских услова
за доградњу машинске опреме на постојећој бензинској станици на катастарским парцелама бр. 5353 и
бр.5354 КО Куршумлија, због недостатака у идејном решењу.
Образложење
''ЕУРОЕНЕРГЕТИК'' Д.О.О. из Куршумлије, ул.Косанчић Ивана бр.30, поднео је дана:
01.10.2018. године, кроз Централни информациони систем, под бројем: ROP-KUR-28248-LOCH2/2018, преко законског заступника: Бисерка Михајловић из Куршумлије (ЈМБГ: 2601965739417),
усаглашен захтев за издавање локацијских услова за доградњу машинске опреме на постојећој
бензинској станици на катастарским парцелама бр. 5353 и бр.5354 КО Куршумлија.
Поступајући по усаглашеном захтеву, надлежни орган је утврдио да су отклоњени формални
недостаци у поднетом захтеву у складу са Закључком о одбацивању број: ROP-KUR-28248-LOC1/2018 од 26.09.2018.године.
Надлежни орган је у поступку прибављања услова имаоца јавних овлашћења утврдио да нису
испуњени услови за даље поступање по захтеву због недостатака у поднетом захтеву и садржини
идејног решења и то:
1)
На захтев овог органа за издавање водних услова Јавно водопривредно предузеће ''Србијаводе''
Београд, Водопривредни центар ''Морава'' Ниш, доставили су Обавештење о одбацивању захтева, број:
9288/1 од 22.10.2018.године, којим обавештавају надлежни орган да:
''Захтев се одбацује из следећих разлога:
* Имајући у виду да се ради о доградњи-реконструкцији постојећег објекта, потребно је
доставити водну или употребну дозволу, односно решење о озакоњењу за постојећи објекат и
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* Идејним решењем није дефинисан реципијент отпадних вода са комплекса (зауљених
атмосферских вода и санитарних вода: уколико се исте упуштају и градску канализацију, доставити
услове надлежног предузећа.''
2)
На захтев овог органа за издавање услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од
пожара и експлозија Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације у Прокупљу,
доставило је Обавештење о недостацима у садржини идејног решења, број: 217-15236/18-2 од
25.10.2018.године, којим обавештавају надлежни орган да се услови не могу издати док се не отклоне
недостаци наведени у обавештењу и то:
1.
Уз захтев за издавање одобрења за безбедно постављање објеката и постројења за
складиштење, држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова потребно је
приложити извод из листа непокретности сходно одредбама чл.6 Закона о запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима (''Сл. Гласник РС'', бр.54/15);
2.
Уз захтев за издавање одобрења за безбедно постављање објеката и постројења за
складиштење, држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова потребно је
приложити забележбу о забрани градње у складу са законом који уређује упис права на
непокретностима сходно одредбама чл.6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим
гасовима (''Сл. Гласник РС'', бр.54/15);
3.
У идејном решењу нису дефинисана сва удаљења постојећих и новопројектованих
извора опасности станице, која морају бити у складу са Правилником о техничким нормативима за
безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова (''С..гласник РС'', бр.54/17);
4.
У идејном решењу није дефинисана позиција прикључног уређаја за ауто цистерну која
мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија
станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова (''С..гласник РС'', бр.54/17);
5.
У идејном решењу није дефинисана намена свих објеката у близини извора опасности
станице, као ни њихова удаљења која морају бити у складу са Правилником о техничким нормативима
за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова (''С..гласник РС'', бр.54/17).
Према члану 12.став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017), 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.
Потребно је захтев и идејно решење допунити у складу са обавештењем Јавног
водопривредног предузећа ''Србијаводе'' Београд, Водопривредни центар ''Морава'' Ниш, број:
9288/1 од 22.10.2018.године и обавештењем Министарства унутрашњих послова, Сектор за
ванредне ситуације у Прокупљу, број: 217-15236/18-2 од 25.10.2018.године.
На основу напред наведеног, а у складу са чл.8. и чл.12.Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем одлучено је као у диспозитиву.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева
без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања
административне таксе за подношење захтева и накнаде наведених у члану 6. став 2. тачка 2)
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. Ако због измењеног
документа наступи додатни недостатак који је разлог за одбацивање захтева, подносилац не може
поново користити право, већ је у обавези да при подношењу новог захтева достави сву прописану
документацију и поново плати прописане таксе и накнаде.
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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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