РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Градска управа
Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-18434-LOCH-2/2022
Заводни бр.: 353-211/22-02
Датум: 19.09.2022.год.
Лесковац

Градској управи града Лесковца, Oдељењу за урбанизам, путем централног електронског система обједињене процедуре, дана 28.06.2022.год.,
обратио се Град Лесковац ул. Пана Ђукића бр.9-11, преко пуномоћника ЈКП Водовод из Лесковца, ул Пана Ђукића бр. 14, за издавање локацијских
услова, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 09/2020), члана 8. став 2. и члана 12. став
2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019), доноси:

ЗАКЉУЧАК
Одбацује се захтев Града Лесковаца ул. Пана Ђукића бр.9-11, поднет преко пуномоћника ЈКП Водовод из Лесковца, ул. Пана Ђукића бр. 14, за
издавање локацијских услова, усаглашеним захтевом бр. ROP-LES-18434-LOCH-2/2022, заводни бр. 353-211/22-02, за изградњу водоводне мреже у
насељеним
местима
Стројковце
и
Бели
Поток
на
КПбр.1751,1746,1750/1,1753,636,646/1,57/6,148,683,1752,76,66/3,59/23,54/2,148,1752,925/3,658,657,232,233, 137,97,1755 KO Бели Поток, КП
бр.1798,2539/1 КО Вучје, КП бр.4773/1,4454/1,4455, 4781,4453,4784,4770/1,3701,3759,4775/1,4801,4802,4408,4406,4397/1,4803/1, 4800/1, 4778/1, 4769/1,
2475,3054,4782/1,3016,3631/1,3770,4799,3604,3398/1,4797/1,4806/1,4785/1,4775/2,4774,3744,3883/2,3869,3872/2,4253,4246/1,4242/1,3871 КО Стројковце,
због недостатка које су утврдили имаоци Јавних овлашћења JП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра бр. 282, Београд и ЈП „Урбанизам
и изградња Лесковац“, Трг револуције бр.45, Лесковац.

Образложење
Градској управи града Лесковца, Oдељењу за урбанизам, путем система за електронско подношење пријава „еДозволе“, дана 28.06.2022.год., под
бројем ROP-LES-18434-LOCH-2/2022, заводни бројем 353-211/22-02, обратио се Град Лесковац ул. Пана Ђукића бр.9-11, преко пуномоћника ЈКП
Водовод из Лесковца, ул. Пана Ђукића бр. 14,захтевом за издавање локацијских услова за изградњу водоводне мреже у насељеним местима Стројковце и
Бели Поток на КПбр.1751,1746,1750/1,1753,636,646/1,57/6,148,683,1752,76,66/3,59/23,54/2,148,1752,925/3,658,657,232,233, 137,97,1755 KO Бели Поток,
КП
бр.1798,2539/1
КО
Вучје,
КП
бр.4773/1,4454/1,4455,
4781,4453,4784,4770/1,3701,3759,4775/1,4801,4802,4408,4406,4397/1,4803/1,4800/1,4778/1,4769/1,2475,3054,4782/1,3016,3631/1,3770,4799,3604,3398/1,4797/
КО Стројковце.
У поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, у складу са чланом 9.Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласникРС“, бр. 68/2019) у склопу ЦЕОП-а прибављена је документација од РГЗ–а, а након тога у склопу ЦЕОП-a
прибављени су и услови од имаоца јавних овлашћења:
ЈКП „Водовод“ Лесковац, "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Лесковац, ЈП Урбанизам и изградња Лесковац,
JВП „Србијаводе“, ЈП „Путеви Србије“, АД „Електромрежа Србије“, „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Таковска бр.2,
Регија Ниш, Извршна јединица Лесковац, Градска управа за привреду и пољопривреду града Лесковца.

Ималац Јавног овлашћења ЈП „Путеви Србије“, у одговору на захтев за издавање услова за пројектовање бр. ЉНП 314 од 08.08.2022. год.. године,навео
је следеће:
Уз захтев је неопходно доставити 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 73/19) усклађено са планском документацијом. Идејно решење
за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу државног пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге:
-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 („Службени гласник РС”, број 105/13 и 119/13)), са приказом трасе инсталација;
-Попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске
подлоге, која не мора да буде оверена од стране органе надлежног за послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем планираних
инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације,
дубину полагања поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања и др.), (попречне профиле урадити обавезно на почекту
и крају паралелног вођења поред државног пута, на месту укрштаја, у зони путних објеката и другим карактеристичним местима);
-Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са приказаним државним путевима.

НАПОМЕНА: Потребно је обележити државне путеве у складу са Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013,
119/2013 и и 93/15). Стационаже државног пута на местима планираних инсталација утврдити директним мерењем на терену у односу на познате
стационаже чворних тачака (координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“ (директан линк http://www.putevisrbije.rs/index.php/referentni-sistem).
Потребно је доставити идејно решење које садржи све напред наведено и све цртеже у dwg или dwf формату.

Ималац Јавног овлашћења ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, Трг револуције бр.45, Лесковац у обавештењу на захтев за издавање услова бр.
2820/22 од 04.08.2022. год.. године, навео је следеће:
-Како се и наводи у техничкој документацији за предметну локацију важећи плански документ је просторни план града Лесковца („Службени гласник
града Лесковца“, бр. 12/11) и План генералне регулације за насељено место Вучје („Службени гласник града Лесковца“, бр.19/18).
-Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Вучје („Службени гласник града Лесковца“, бр.19/18) у процедури израде достављен је ЈКП
„Водовод“ које је издало мишљење бр. 2854/1 од 04.04.2018.године и ЈП „Путеви Србије“ које је издало сагласност на план бр. 953-7930/18-1.
Траса водовода која је дата у Идејном решњу није у складу са трасом планкосг решења планираног водовода у Плану генералне регулације за
насељено место Вучје („Службени гласник града Лесковца“, бр.19/18).

Како је од стране имаоца Јавних овлашћења JП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра бр. 282, Београд и ЈП „Урбанизам и изградња
Лесковац“, Трг револуције бр.45, Лесковац, утврђени недостаци, те нису испуњени услови за даље поступање по предметном захтеву, па је сходно
члану 8. став 2. и члану 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр.
68/2019), одлучено је као у диспозитиву.
Ако подносилац захтева у року од 10 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. 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, односно накнаде, сходно члану 8. став
7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС",бр. 68/2019).
Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског
система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града
Лесковца бр.840-742241843-03, по моделу 97,са позивом на број 21-058.

Oбрађивач предмета
Радмила Горуновић, дипл.инж.арх.

Руководилац групе за израду локацијских услова
Александар Младеновић, дипл.инж.грађ.

Шеф одсека за обједињену процедуру
Душанка Здравковић, дипл.правник
Шеф одељења за урбанизам
Јасминка Миленковић, дипл.правник

