РепубликаСрбија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-34314-ISAW-1/2016
Заводни број: 01-351-209
Дана: 29.12.2016.године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по захтеву који је поднела Општина Куршумлија (МБ: 07132727, ПИБ: 100622853), Ул.
Пролетерских бригада бб, преко пуномоћника Горана Ђорђевића из Куршумлије, село Мачковац,
законског заступника Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“
(МБ:20033738, ПИБ: 105947000) из Куршумлије, Ул. Карађорђева 13, за издавање решења о
одобрењу за извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације, 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. 29 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („ Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/2016),
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 инвеститора Општине Куршумлија (МБ: 07132727, ПИБ: 100622853), Ул.
Пролетерских бригада бб, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на уређењу
пољског пута у Тмави – Тмавско брдо на кат. парцели бр. 3898, 3893 и 3897 КО Тмава, због
неиспуњења формалних услова који дозвољавају поступање по захтеву.

Образложење

Инвеститор Општина Куршумлија (МБ: 07132727, ПИБ: 100622853), Ул. Пролетерских бригада
бб, поднела је преко пуномоћника Горана Ђорђевића из Куршумлије, село Мачковац, законског
заступника Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ (МБ:20033738,
ПИБ: 105947000) из Куршумлије, Ул. Карађорђева 13, захтев Одељењу за привреду и локални
економски развој Општинске управе Куршумлија кроз Централни информациони систем,
евидентиран под бројем ROP-KUR-34314-ISAW-1/2016 дана 22.12.2016. године, а заведен код
овог органа под бр. 01-351-209, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на уређењу
пута ближе описаног у диспозитиву.
Уз захтев, инвеститор је приложио: Идејни пројекат уређења деонице пољског пута у ТмавиТмавско брдо (0-Главна свеска, 2/2-Пројекат саобраћајница) урађен од „МОДЕЛИНГ“ ДОО за
инжењеринг, пројектовање и извођење радова у грађевинарству из Прокупља, Ул. Ратка
Павловића 122, и главног пројектанта Миленка Шеговића, дипл.инж.грађ., лиценца бр. 312247703;

графичке прилоге у dwg формату, овлашћење и доказ о уплати накнаде за вођење централне
евиденције за издавање решења у складу са чл. 145 Закона у износу од 2.000,00 динара.
Разматрајући предметни захтев и приложену документацију, надлежни орган је приступио
провери испуњености формалних услова за поступању по захтеву у складу са чл. 29 Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („ Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и
96/2016), чл. 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/2015),
Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се
достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015) и Прилогом
12-Форма техничке документације и електронско потписивање за потребе обједињене процедуре
и утврдио да нису испуњени сви формални услови, и то:
1. Постоје неслагања у бројевима катастарских парцела на којима се планира извођење
предметних радова наведених у захтеву подносиоца и приложене Главне свеске идејног
пројекта уређења деонице пољског пута у Тмави- Тмавско брдо (бр. 3005/ИДП-ГС-16/5, мај
2016. године). У захтеву су наведене кат. парцеле бр. 3898, 3893 и 3897 КО Тмава, на
насловној страни Главне свеске су кат. парцеле бр. 3898, 3897 и 3882 КО Тмава, а у изјави
главног пројектанта стоји Изјава главног пројектанта идејног решења (треба: идејног
пројекта) Главни пројектант ИДП за уређење деонице пољског пута у Тмави – Лешници у
овиру КП 3881 и 3882 КО Тмава. Потребно је усагласити бројеве катастарских парцела у
захтеву за издавање решења и главној свесци.
2. У Главној свесци, у прилогу/табели – Основни подаци о објекту и локацији неопходно је за
инжењерске објекте садржину табеле прилагодити намени и класи објекта, тако да буду
приказани сви подаци неопходни за издавање решења, као што су дужина пута, ширина
коловоза, банкина, стационаже...
На основу напред наведеног, а у складу са чл. 29 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/2016), 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 жалба 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 саветник за грађевинарство
Емилија Чолаковић, дипл.инж.арх.
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