Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-6562-IUP-1/2016
Заводни број: 01-351-45
Дана: 22.04.2016. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по захтеву који је поднео „ТЕХНИКА ДУБРАВА“ д.о.о. из Београда (МБ: 20036915, ПИБ:
103868210), преко пуномоћника Бојане Вукадиновић из Прокупља, Ул. Југ Богданова 113/27, за
издавање употребне дозволе, на основу члана 8ђ Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 43 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“, бр. 113/15), Правилника о начину размене докумената и поднесака
електронским путем и форми у којоj се достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл.
гласник РС“, бр. 113/15) и чл. 210 Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”,
бр.33/97 и 31/01, и „Сл.гласник РС“ бр. 30/2010) доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ивеститора „ТЕХНИКА ДУБРАВА“ д.о.о. из Београда, за издавање
употребне дозволе за сервисну станицу за снабдевање горивом мотроних возила-пословног
објекта са точећим острвом на кат. парцели бр. 2427/2 КО Куршумлија, због неиспуњења
формалних услова за даље поступање по захтеву.

Образложење
Инвеститор „ТЕХНИКА ДУБРАВА“ д.о.о. из Београда, поднео је преко пуномоћника Бојане
Вукадиновић из Прокупља, Ул. Југ Богданова 113/27, захтев Одељењу за привреду и локални
економски развој Општинске управе Куршумлија кроз Централни информациони систем,
евидентиран под бројем ROP-KUR-6562-IUP-1/2016, а заведен код овог органа под бр. 01-351-45
дана 18.04.2016. године, за издавање употребне дозволе за сервисну станицу за снабдевање
горивом моторних возила-пословног објекта са точећим острвом на кат. парцели бр. 2427/2 КО
Куршумлија.
Уз захтев, инвеститор је приложио Извештај комисије за технички преглед, Елаборат геодетских
радова за подземне инсталације, решење о одобрењу за изградњу бр. 01-351-143 од 28.11.2007.
године, пуномоћје, препис листа непокретности бр. 5320 КО Куршумлија, решење о издавању
водопривредних услова бр. 01-325-14 од 27.07.2007. године и решење о издавању водопривредне
сагласности бр. 01-325-23 од 07.12.2007. године, решење МУП РС, Сектор за заштиту и
спасавање, Одсек за заштиту и спасавање, под 06/23, бр. 217-009/08 од 29.01.2008. године о
спроведеним мерама заштите од пожара, Главни пројекат станице за снабдевање горивом
моторних возила, потврда одговорног извођача, стручног надзора и инвеститора да је објекат
изведен према пројектној документацији, доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције
за издавање употребне дозволе у износу од 2.000,00 динара, доказ о уплати републичке
административне таксе у износу од 300,00 динара и 13.300,00 динара, и доказ о уплати општинске
накнаде за издавање употребне дозволе у износу од 1950,00 динара.

Разматрајући предметни захтев и приложену документацију, надлежни орган је приступио
провери испуњености формалних услова за поступању по захтеву у складу са чл. 43 Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15), и
утврдио да нису испуњени сви формални услови, и то:
1. Није приложен Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
2. Није приложена Главна свеска изведеног објекта коју треба урадити у складу са чл. 70 и 71
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015 и 77/2015);
3. У Извештају комисије за технички преглед наводи се да је предмет техничког прегледа
станица за снабдевање горивом моторних возила са пословном зградом (објекат бр. 2 у листу
непокретности бр.5320 КО Куршумлија) и точећим острвом (објекат бр. 3 у листу
непокретности бр.5320 КО Куршумлија), док се решењем бр. 01-351-143 од 28.11.2007. године
поред ових објеката, одобрава изградња и надстрешнице. Како се надстрешница нигде не
наводи у извештају комисије, а није достављен ни елаборат геодетских радова за изведени
објекте, нејасно је да ли се употребна дозвола издаје за све објекте за које је издато решење о
одобрењу за изградњу, или за део објекта, па је потребно ово појаснити у Извештају комисије
за технички преглед у складу са чл. 18 тачка 7), 8) и 9) Правилника о о садржини и начину
вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о
утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и
употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. Гласник РС“,
бр. 27/2015 и 29/2016);
На основу напред наведеног, а у складу Зконом о планирању и изградњи и Правилником о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено је као у диспозитиву.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен
захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен,
нити поново плаћа административне таксе.
Правна поука: На овај закључак може се уложити приговор Општинском већу Општине
Куршумлија у року од 3 дана од дана његовог достављања. Жалба се таксира са 210,00 динара
административне таксе на рачун бр. 840-742251843-73, број модела 97, са позивом на број 33-054.

Обрадила,
Самостални стручни сарадник за грађевинарство
Емилија Чолаковић, дипл.инж.арх.
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И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Снежана Радовић, дипл.економиста

