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Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по захтеву који је поднело ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и
стамбене послове“ (МБ: 20033738, ПИБ: 105947000) из Куршумлије, Ул. Пролетерских бригада
бб, преко пуномоћника Дејана Пантића из Куршумлије, Ул. Топличка 35/28, за издавање решења
о одобрењу за извођење радова, 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), 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 ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање,
пројектовање и стамбене послове“ из Куршумлије, Ул. Пролетерских бригада бб, за издавање
решења о одобрењу за извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације
улица - изградња степенишних стаза на кат. парцелама бр. 5992, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104,
3105 и 3141 КО Куршумлија, због неиспуњења формалних услова који дозвољавају поступање по
захтеву.
Образложење
Инвеститор ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене
послове“ из Куршумлије, Ул. Пролетерских бригада бб, поднео је преко пуномоћника Дејана
Пантића из Куршумлије, Ул. Топличка 35/28, захтев Одељењу за привреду и локални економски
развој Општинске управе Куршумлије кроз Централни информациони систем, евидентиран под
бројем ROP-KUR-8029-ISAW-1/2016, а заведен код овог органа под бр. 01-351-49 дана 04.05.2016.
године, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру
постојеће регулације улица - изградња степенишних стаза на кат. парцелама бр. 5992, 3100, 3101,
3102, 3103, 3104, 3105 и 3141 КО Куршумлија.
Уз захтев, инвеститор је приложио Идејни пројекат, пуномоћје 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),
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. У захтеву је као врста радова наведено уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације,
док предложено решење изградње степенишних стаза одступа од границе регулације и
предвиђа изградњу на јавној површини и на суседним катастарским парцелама у приватној
својини, тако да је потребно усагласити захтев са идејним решењем. Уколико се планира
изградња у складу са идејним решењем, онда је потребно претходно формирање једне
грађевинске парцеле.
2. На основу поднетог захтева и врсте радова, надлежни орган даје следеће смернице за
подношење новог усаглашеног захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова
које би подносилац захтева требало да поштује:
Инвеститор: Општина Куршумлија.
Пуномоћник: ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и
стамбене послове“ из Куршумлије, уз достављање пуномоћја које мора бити електронски
потписано од стране подносиоца захтева.
Лице које ће електронским потписом оверити захтев: Дејан Пантић, уз достављање
овлашћења које мора и електронски потписати.
3. Геодетски снимак постојећег стања доставити у pdf формату са својеручним потписом,
печатом и електронским потписом одговорног лица овлашћене геодетске организације, и у
dwg/dwf формату, са својеручним потписом и печатом одговорног лица овлашћене геодетске
организације;
4. Главну свеску потребно је електронски потписати од стране главног пројектанта и одговорног
лица пројектанта на предвиђена места на насловној страни, а Прилог 8 - Одлуку о одређивању
главног пројектанта електронски потписати од стране подносиоца захтева;
5. У Идејном пројекту је потребно отклонити следеће недостатке:
- Насловну страну је потребно електронски потписати од стране главног пројектанта и
одговорног лица пројектанта на предвиђена места на насловној страни,
- На другој страни документа исправити наслов „Садржај пројекта адаптације унутрашњих
просторија“,
- У предмеру и предрачуну радова дату цену приказати са ПДВ-ом или без ПДВ-а,
- Графичке прилоге у pdf формату – основе, подужне профиле, пресеке и детаље, који су
приказани на једном цртежу, приказати засебно на више цртежа са својеручним потписом
и печатом личне лиценце пројектанта.
6. Приложено пуномоћје мора бити електронски потписано од стране подносиоца захтева;
7. Доказ о уплати таксе мора бити електронски потписан од стране подносиоца захтева;
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.
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