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Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по захтеву који је поднео Живојин Весић из Куршумлије, Ул. Палих бораца 7, преко пуномоћника
Бојане Вукадиновић из Прокупља, Ул. Југ Богданова 113/27, за издавање решења о одобрењу за
извођење радова, на основу члана 8ђ Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009-испр., 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013–одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука РС, 132/2014 и 145/2014), чл. 29 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 инвеститора Живојина Весића из Куршумлије, Ул. Палих бораца 7, за
издавање решења о одобрењу за извођење радова на санацији и адаптацији – санацији крова
пословног објекта и претварање тавана у поткровље у магацински простор на катастарској
парцели бр. 3626/2 КО Куршумлија, због неиспуњења формалних услова који дозвољавају
поступање по захтеву.

Образложење

Инвеститор Живојин Весић из Куршумлије, Ул. Палих бораца 7, 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-26627-ISAW-1/2016, а заведен код овог органа под бр. 01-351143 дана 11.10.2016. године, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на санацији и
адаптацији – санацији крова пословног објекта и претварање тавана у поткровље у магацински
простор на катастарској парцели бр. 3626/2 КО Куршумлија.
Уз захтев је приложена следећа документација: Идејни пројекат санације крова пословног објекта
и претварање тавана у поткровље у магацински простор (0-Главна свеска,1-Идејни пројекат
архитектуре) урађен од стране Атељеа за пројектовање „ВУК ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Прокупља, Ул.
Ратка Павловића 14/10, потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног пројектанта
Бојане Вукадиновић, дипл. грађ.инж, лиценца бр. 317838904; графички прилози у dwg формату,
катастарско-топографски план за кат. парцелу бр. 3626/2 КО Куршумлија урађен од стране
СР „Геонис“ из Куршумлије; пуномоћје; решење о употребној дозволи бр. 01-351-64 од
06.07.2007. године; решење о употребној дозволи бр. 01-351-102/2002 од 12.06.2003. године; доказ

о уплати накнаде за вођење централне евиденције у износу од 2.000,00 динара; доказ о уплати
општинске накнаде за услуге у износу од 3000,00 динара и доказ о уплати републичке
административне таксе у износу од 300,00 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),
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 УпутствомФормати електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у и утврдио да нису испуњени
сви формални услови, и то:
1. Захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова је поднет за санацију објекта и
урађен Идејни пројекат санације крова пословног објекта и претварање тавана у
поткровље у магацински простор. Увидом у техничку документацију, утврђено је да се
описани радови односе на реконструкцију објекта у складу са чл. 2 тачка 32), за коју је
потребно, у складу са чл. 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015
и 114/2015), да инвеститор претходно прибави локацијске услове за израду идејног
пројекта пре издавања решења о одобрењу за извођење радова;
2. Идејни пројекат није урађен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(„Сл. гласник РС“, бр. 23/2015 и 77/2015), односно у текстуалној документацији недостаје
процена стабилности и носивости конструкције постојећег објекта, којим се утврђује
могућност извођења пројектованих радова, а у нумеричкој општи прорачуни
конструкције. Такође, за објекте категорије Б, поред пројекта архитектуре, потребан је и
пројекат конструкције.
3. Уз захтев није приложен доказ о уплати републичке административне таксе у износу од
385,00 динара која је прописана тарифним бројем 165 Закона о републичким
административним таксама (”Службени гласник РС”, бр.43/2003, 51/2003-испр., 61/2005,
101/2005- др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/11, 70/11-усклађ.дин.изн, 55/2012, 93/2012,47/2013усклађ.дин.изн.,65/2013- др. закон, 57/2014 - усклађ.дин.изн., 45/2015- усклађ.дин.изн.,
83/2015, 112/2015 и 50/2016- усклађ.дин.изн.).
На основу напред наведеног, а у складу са чл. 29 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („ Сл. гласник РС“, бр. 113/15), 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 стручни сарадник за грађевинарство
Емилија Чолаковић, дипл.инж.арх.
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