РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
Општинска управа Лебане
Одељење за урбанизам,
имовинско-правне, комунално-грађевинске
стамбене и инспекцијске послове
Одсек обједињене процедуре

ROP-LEB-4103-LOC-1/2018
06 Број 353-4/18
20.03.2018. год.
Лебане
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и
инспекцијске послове, Одсек обједињене процедуре Општинске управе Лебане поступајући
по захтеву инвеститора Општине Лебане , улица Цара Душана број 116, матични број
правног лица 07226608, т преко пуномоћника, Водотехника доо Београд улица Лабска број
4 а лице које је електронским постписом оверило захтев је Горан Недић из Београда ,
поднетог дана 21.02.2018.године, за издавање локацијских услова за реконструкцију и
доградњу водоводне мреже за насеља низводно од Лебана (Лугаре , Велико Војловце, Доње
Врановце, Мало Војловце, Бошњаце, Пертате, Цекавица, Ћеновац и Тогочевце ), на к.п.бр.
у KO Коњино: 3293/2, 3293/1, 3279/1, 3278, 3277, 3273, 3274, 3275 i 3878 ,у KO Ждеглово:
2218, 2219, 678, 992/1, 2221, 1042/1,1045/1, 1091, 1090, 1087, 1086, 1085, 1082, 1157, 1161
и1162, у KO Лугаре: 1873, 324, 1874, 485, 1884, 1877, 964, 1875,1118, 1122, 1127, 1128, 1304,
1305, 1310 и 1314, у KO Бошњаце: 6713, 8076, 8092/1, 3177/79, 8077, 8082, 3762, 8083, 8099,
3944, 3930/2, 8078, 8022, 3845, 3818, 3177/2, 3177/78 и 3177/77,у KO Пертате: 8011/1, 8016/2,
8000/1, 8013/2, 8007, 5637, 5671, 5093, 8006, 4503, 5134, 5135, 8005, 4442, 3436, 3439/49,
8018/2 и 7987/2 KO,у Ћеновац: 2441/1, 2439/1, 2437/1, 1358, 2435/1, 2432/1 и 1248/1,у KO
Мало Војловце: 69, 1494 i 220,у KO Цекавица: 3286, 3298, 3294, 2330, 36, 165, 1950 и 1971, у
KO Тогочевце: 5019, 2653, 5024, 2457/2, 5032, 2409/1 и 2378 ,у KO Велико Војловце : 2284,
976, 975/2, 906, 2291, 2292, 2285, 701, 614/1, 590, 636, 648, 551 и 577 ,у KO Доње Врановце:
3133/1, 3151, 3134, 728, 3131, 1755, 3137 и 3129, на основу члана 53.а Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13УС, 132/14 и 145/14), члана 8. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15 и 96/16), и члана 146. Закона о
општем управном поступку („Сл. лист РС''број 18/2016), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Лебане, улица Цара Душана број 116, поднет дана
27.04.2017. год. преко пуномоћника Водотехника доо Београд улица Лабска број 4, лице које
је електронскм постписом оверило захтев је Горан Недић из Београда, за издавање
локацијских услова за реконструкцију и доградњу водоводне мреже за насеља низводно од
Лебана (Лугаре , Велико Војловце, Доње Врановце, Мало Војловце, Бошњаце, Пертате,
Цекавица, Ћеновац и Тогочевце), на к.п.бр .у. KO Коњино: 3293/2, 3293/1, 3279/1, 3278, 3277,
3273, 3274, 3275 i 3878 ,у KO Ждеглово: 2218, 2219, 678, 992/1, 2221, 1042/1,1045/1, 1091,
1090, 1087, 1086, 1085, 1082, 1157, 1161 и1162 ,у KO Лугаре: 1873, 324, 1874, 485, 1884,
1877, 964, 1875,1118, 1122, 1127, 1128, 1304, 1305, 1310 и 1314,у KO Бошњаце: 6713, 8076,
8092/1, 3177/79, 8077, 8082, 3762, 8083, 8099, 3944, 3930/2, 8078, 8022, 3845, 3818, 3177/2,
3177/78 и 3177/77,у KO Пертате: 8011/1, 8016/2, 8000/1, 8013/2, 8007, 5637, 5671, 5093, 8006,
4503, 5134, 5135, 8005, 4442, 3436, 3439/49, 8018/2 и 7987/2,у KO Ћеновац: 2441/1, 2439/1,

2437/1, 1358, 2435/1, 2432/1 и 1248/1,у KO Мало Војловце: 69, 1494 i 220 ,у KO Цекавица:
3286, 3298, 3294, 2330, 36, 165, 1950 и 1971,у KO Тогочевце: 5019, 2653, 5024, 2457/2, 5032,
2409/1 и 2378 ,у KO Велико Војловце : 2284, 976, 975/2, 906, 2291, 2292, 2285, 701, 614/1,
590, 636, 648, 551 и 577 ,у KO Доње Врановце: 3133/1, 3151, 3134, 728, 3131, 1755, 3137 и
3129, општина Лебане, јер :
-

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд Водопривредни центар
„Морава“ Ниш није издало водне услове за израду техничке документације

-

Јавно предузеће Путеви Србије Сектор за одржевање путева I и II реда није издало
услове за израду техничке документације .
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Општина Лебане из Лебана улица Цара Душана број 116, поднела је захтев дана
21.02.2018.год. преко пуномоћника „Водотехника“ доо Београд Београд улица Лабска број 4
а лице које је електронским постписом оверило захтев је Горан Недић из Београда, за
издавање локацијских услова за Реконструкцију и доградњу водоводне мреже за насеља
низводно од Лебана (Лугаре , Велико Војловце, Доње Врановце, Мало Војловце, Бошњаце,
Пертате, Цекавица, Ћеновац и Тогочевце, заведен под бројем ROP-LEB-4103-LOC-1/2018
инт. 06 Број 353-4/18 од 21.02.2018 године.
По пријему захтева за издавање локацијских услова овај орган је проверио
испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, како је прописано чланом 7.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“ број 113/2015 , 96/16 и120/17) и то да ли је:





надлежан за поступање по захтеву,
захтев поднет у прописаниј форми и да ли садржи све прописане податке,
уз захтев приложено идејно решење
уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.

Поред приложеног доказа о уплати такси и накнаде за ЦЕОП, пуномоћја, уз захтев је
приложено Идејно решење фебруар 2018 године израђено од стране „ Водотехника доо
Београд Предузеће за хидротехнику 11000 Београд ул. Лабска број 4 .
По провери испуњености формалних услова овај орган је послао захтеве имаоцима
јавних овлашћења , ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд , Регионални центар ,Југоисток“
Ниш, Огранак „Електродистрибуција“ Лесковац , ЈП “ВОДОВОД“ ЛЕБАНЕ ул. 19. Август
бр.1 , Телеком Србија предузеће за телекомуникације а.д. Београд РЕГИЈА НИШ-ИЗВРШНА
ЈЕДИНЦА ЛЕСКОВАЦ Светозара Марковића бр.1 Лесковац Лебане , ЈП „СРБИЈАВОДЕ“
БЕОГРАД ВПЦ „Морава“ – Ниш Трг краља Александра Ујединитеља бр.2 Ниш , Јавно
предузеће Путеви Србије сектор за одржавање путева I и II реда ул. Булевар краља
Александра,број.282 Београд за прибављање услова за пројектовање како је то прописано
чланом 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009испр, 24/2011, 21/2012, 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и чланом 9
и 11. Правилника о начину, поступку и роковима спровођења обједињене процедуре (
„Службени гласник РС“ број 113/2015 и 96/16) .
Како је овај орган добио обавештења :



Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд Водопривредни центар „
Морава“ Ниш да се захтев за
издавање водних услова
за израду техничке
документације за Реконструкцију и доградњу водоводне мреже за насеља низводно од
Лебана (Лугаре , Велико Војловце, Доње Врановце, Мало Војловце, Бошњаце, Пертате,
Цекавица, Ћеновац и Тогочевце) одбацује из следећих разлога :
- Уз захтев није достављена информација о локацији за предметне парцеле преко
којих се планира траса водоводне мреже .
- Захтев поднет за реконструкцију и доградњу водоводне мреже. Увидом у
достављену документацију није јасно дефинисано који део водовдне мреже се
односи на реконструкцију а који на доградњу . Потребно је да у оквиру Прилога
10 јасно дефинишете планиране радове у оквиру ове I фазе за коју се прибављају
водна акта и да се дефинише начин преласка преко водног земљишта (укрштања са
водним земљиштем –корито реке Јабланице .



Јавног предузећа Путеви Србије сектор за одржавање путева I и II реда ул. Булевар
краља Александра,број.282 Београд захтев израду техничке документације за
Реконструкцију и доградњу водоводне мреже за насеља низводно од Лебана (Лугаре ,
Велико Војловце, Доње Врановце, Мало Војловце, Бошњаце, Пертате, Цекавица,
Ћеновац и Тогочевце) одбацује из следећих разлога ,неоходно је доставити:
- Информацију о локацији, односно извод из важеће планске документације за
подручје које се обрађује пројектом (текст и графика) (члан 11. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл.гл. РС“ бр.
113/2015, 96/2016 и 120/2017));
- 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 96/16).
-

-

-

Обавезна садржина Идејног решења:
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 (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013
и 93/2015)) и предлогом трасе инсталација са исказаном оријентационом
стационажом пута на почетку и крају паралелног вођења и укрштаја са путем, на
катастарско-топографској подлози у одговарајућој размери,
Геодетски снимљени попречни профили пута са свим елементима пута и
границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарскогеодетске подлоге) са дефинисаним положајем планираних инсталација и
растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне
техничке детаље полагања (пречник инсталације, удаљење од границе катастарске
парцеле и крајње тачке попречног профила пута, дубину полагања поред и испод
пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања и др.),
Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото
подлози, са приказаним државним путевима.

Чланом 8. Став1. и став2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015 , 96/16 и 120/17) прописано је да ће
надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком ако нису
испуњени формални услови ,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 чланом 8ђ.
Закона о планирању и изградњи.
Како захтев за издавање локацијских услова садржи недостатке у садржини
достављеног идејног решења, то нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, те је

у складу са чланом 8. став 1. и став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015 , 96/16 и 120/17) одлучено
као у диспозитиву овог закључка.
Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30
дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени
захтев и уклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који
је одбачен, нити плаћа административну таксу за подношење захтева и накнаду наведену у
члану 6.став 2.тачка2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015 , 96/16 и 120/17).
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
6.став 2.тачка2. наведеног правилника.
Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Лебане
кроз Централни информациони систем у року од три дана од дана достављања закључка, уз
уплату 400,0 динара општинске адм. таксе, прималац општина Лебане, број рачуна 84072251843-73, позив на број 97 24-057.
Закључак доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради објављивања на
интернет страни општине Лебане.
Упутство о правном средству: Против овог закључка може се изјавити приговор
Општинском већу општине Лебане, у року од три дана од дана достављања закључка.
Закључак доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради објављивања на
интернет страни општине Лебане.
Шеф одсека за урбанизам
Бранко Дојчиновић, дипл. инж. грађ

