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Лебане
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и
инспекцијске послове, Одсек обједињене процедуре Општинске управе Лебане поступајући
по захтеву инвеститора Општине Лебане из Лебана улица Цара Душана број 116, матични
број правног лица 07226608, ПИБ 102878648 преко пуномоћника, АД за грађевинарство ,
пројектовање и инђењеринг Црна Трава Лесковац лице које ће електронски постписом
оверити захтев је Стеван Стефановић из Власотинца , поднетог дана 27.04.2017.године, за
издавање локацијских услова за изградњу Пешачког моста у селу Гргуровце општина
Лебане, на к.п.бр. 5225 К.О. Гргуровце, на основу члана 53.а и члана 8.Ђ. 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
210. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и Сл. гласник РС
30/10), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Лебане из Лебана улица Цара Душана број 116,
поднет дана 27.04.2017. год. преко пуномоћника АД за грађевинарство , пројектовање и
инђењеринг Црна Трава Лесковац лице које ће електронски постписом оверити захтев је
Стеван Стефановић из Власотинца, за издавање локацијских услова за изградњу Пешачког
моста преко реке Шуманке у селу Гргуровце општина Лебане , на к.п.бр. 5225 К.О.
Гргуровце општина Лебане, јер Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни центар „Морава“ Ниш није издало водне услове за израду техничке
документације .
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општина Лебане из Лебана улица Цара Душана број 116, поднела је захтев дана
27.04.2017.год. преко пуномоћника „АД за грађевинарство, пројектовање и инђењеринг Црна
Трава“ Лесковац, Стеван Стефановић из Власотинца је лице које ће електронски постписом
оверило захтев, за издавање локацијских услова за изградњу Пешачког моста преко реке
Шуманке у селу Гргуровце општина Лебане , на к.п.бр. 5225 К.О. Гргуровце, заведен под
бројем ROP-LEB-11340-LOC-1/2017 инт. 06 Број 353-7/17 од 27.04.2017 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 и 96/16) 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 април 2017 године израђено од стране „АД за грађевинарство,
пројектовање и инђењеринг Црна Трава“ ул. Пана Ђукића бр. 18 Лесковац , Геодетски
снимак постојећег стања на катастарској подлози , мишљење ЈВП Србијаводе .
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
за
прибављање услова за пројектовање како је то прописано чланом 54. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-испр, 24/2011, 21/2012, 42/2013ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и чланом 9. Правилника о начину, поступку
и роковима спровођења обједињене процедуре ( „Службени гласник РС“ број 113/2015 и
96/16) .
Како је овај орган добио обавештење Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“
Београд Водопривредни центар „ Морава“ Ниш да се захтев за издавање водних услова за
израду техничке документације за изградњу пешачког моста у селу Гргуровце преко реке
Шуманке одбацује из следећих разлога :
- Идејно решење није урађено у складу са Чланомк 41 „Правилника о саджини , начину
и поступку израде и начин вршења контроле техничке документаије према класи и
намени објекта („Сл.гласник РС“ , бр.23/2015 , 77/2015 , 58/2016 и 96/2016) .
- Идејним решењем нису дефинисани радови који се односе на уређење водотока и
заштиту од штетног дејства вода , односно заштиту будућег објекта од штетног
дејства вода (регулација у зони моста ) као и техничка решења за постављање
инфраструктуре на водном земљишту .
- Идејно решење мора да садржи хидраулички прорачун великих вода у зони моста на
основу којег су усвојене линије нивоа великих вода .
- Идејним решењем је кота доње конструкције моста пројектован са зазором од 90 cm
у односу на велике воде Q5% , апрописи предвиђају да је неопходно као меродавну
усвојити велику воду Q1% .
Чланом 8. Став1. и став2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015 и 96/16) 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 и 96/16) 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 и 96/16).
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 у
року од три дана од дана достављања закључка, уз уплату 400,0 динара општинске адм.
таксе, прималац општина Лебане, број рачуна 840-72251843-73, 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

