Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-31632-LOC-1/2018
Дана: 21.11.2018. године
Куршумлија

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова, који је дана: 23.10.2018.године поднела
Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија (МБ: 07132727, ПИБ: 100622853),
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 и 83/2018), и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова број: ROP-KUR-31632-LOC-1/2018
који је поднела Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, за реконструкцију и
доградњу улица: 7.јули, Карађорђева и Косте Војиновића у Куршумлији на катастарским парцелама
број: 4873, 4926, 3626/1, 4832, 5099 и 4810 и на делу катастарских парцела: 4909, 6007 и 3627, 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-31632-LOC-1/2018, захтев за издавање
локацијских услова за реконструкцију и доградњу улица: 7.јули, Карађорђева и Косте Војиновића у
Куршумлији на катастарским парцелама број: 4873, 4926, 3626/1, 4832, 5099 и 4810 и на делу
катастарских парцела: 4909, 6007 и 3627, све КО Куршумлија. Радови су планирани у две фазе:
I Фаза: Реконструкција коловоза, атмосферске канализације и уличне расвете у улици 7.Јули на
кат.парц. бр.4873, 4926 и 3626/1 и на деловима к.п. бр.4909, к.п. бр.6007 и к.п. бр.3627 у раскрсницама
са улицом 7.јули, све К.О. Куршумлија и
II Фаза: Реконструкција улице Карађорђева на кат.парц.бр.4832 и доградња улице Карађорђева на
кат.парц.бр.5099 са пратећом инфраструктуром (атмосферска канализација и улична расвета) и
доградња атмосферске канализације у улици Косте Војиновића на кат.парц. бр.4810 КО Куршумлија.
Уз захтев, поднета је следећа документација:

Главна свеска идејног решења за реконструкцију и доградњу улица: 7.јули, Карађорђеве и
Косте Војиновића, коју је израдио: ''ПССМ Инжењеринг'' Д.О.О. из Ниша, оверена од стране
одговорног лица пројектанта: Миодраг Павлов и од стране главног пројектанта: Славко Павлов,
дипл.инж.грађ., бр.лиценце: 312 9657 04, број техничке документације: 287/18, Ниш,
29.09.2018.године;
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Идејно решење у pdf и dwg формату, које је израдио: ''ПССМ Инжењеринг'' Д.О.О. из Ниша и
које се састоји од:
– 2/2- Пројекта саобраћајница, оверен од стране одговорног пројектанта: Славко Павлов,
дипл.инж.грађ., бр.лиценце: 312 9657 04, број техничке документације: 288/18, Ниш,
29.09.2018.године;
– 3- Пројекта хидротехничких инсталација, оверен од стране одговорног пројектанта: Барац
Горан, дипл.инж.грађ., бр.лиценце: 314 2089 03, број техничке документације: 289/18, Ниш,
29.09.2018.године;
– 4- Пројекта електроенергетских инсталација, оверен од стране одговорног пројектанта:
Предраг Пенчић, дипл.ел.инг., бр.лиценце: 350 1069 03, број техничке документације: 260/18,
Ниш, 29.09.2018.године;
– 8- Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације, оверен од стране одговорног пројектанта:
Поповић Владимир, дипл.инж.саобраћаја-мастер., бр.лиценце: 370 К143 11, број техничке
документације: 291/18, Ниш, 29.09.2018.године;

Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у
износу од 2.000,00 динара и

Списак катастарских парцела.
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
садржини идејног решења. На захтев овог органа за издавање услова за пројектовање и прикључење,
ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Прокупље, Милоша Обилића бр.36, доставили су:
ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕМОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ПРИКЉУЧЕЊЕ, број: Д.10.20.314498/2-18 од 13.11.2018.године, којим обавештавају надлежни орган
да захтев и идејно решење не садрже све потребне податке за издавање услова за пројектовање и
прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије предметног објекта, у складу са
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (''Службени гласник РС'', бр.23/15) и Уредбом о
локацијским условима (''Сл. Гласник РС'' бр.35/15 и 114/15).
Према члану 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017), надлежни орган ће захтев
за издавање локацијских услова одбацити закључком 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.
Према члану 12. став 2. 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.
У складу са наведеним обавештењем ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција
Прокупље, потребно је да Идејно решење садржи и следеће податке:
- С обзиром да постоји електрична инсталација уличне расвете у улици Карађорђева,
7.јула и Косте Војиновића, потребно је доставити спецификацију одобрене снаге, ЕД број
и опционо број издатог одобрења,
- Изјаснити се да ли је потребно формирати ново мерно место или ће се потрошња
електричне енергије јавне расвете вршити преко постојећих мерних места која се налазе
у постојећим електродистрибутивним ТС,
- Врста мерног уређаја – монофазно бројило – трофазно бројило – мерна група;
- Број тарифа – једна –две.
На основу напред наведеног, а у складу са чл.8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем одлучено је као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
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 усаглашени захтев и
отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити
поново плаћа административну таксу и накнаду.
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:
НаташаЂуровић, дипл.грађ.инж.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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