Република Србија
ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-21299-LOCH-2/2017
Заводни број: 01-353-60/2017-1
Дана: 28. 07. 2017. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,
поступајући по усаглашеном захтеву који је поднео: Иван Тодоровић из Куршумлије, ул.Милоје Закић
бр.13, (ЈМБГ: 0304976734415), преко пуномоћника: Дејан Ђорђевић из Куршумлије, ул.Косовска бр.76
(ЈМБГ: 2909976734411), за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, на основу
члана 8ђ Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС бр. 72/09 и 81/09- исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 7. и 8. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015 и бр.96/2016),
доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев број: ROP-KUR-21299-LOCН-2/2017 за издавање Локацијских услова
за изградњу стамбене зграде са једним станом, на катастарској парцели број: 4808 КО Куршумлија,
као непотпун.
Образложење
Иван Тодоровић из Куршумлије, ул.Милоје Закић бр.13, преко пуномоћника Дејан Ђорђевић
из Куршумлије, ул.Косовска бр.76, поднео је дана: 18.07.2017. године, кроз Централни информациони
систем, захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбене зграде са једним станом,
спратности По+П+1 на катастарској парцели број: 4808 КО Куршумлија, под бројем: ROP-KUR21299-LOC-1/2017 и код овог органа заведен: 20.07.2017. године под бројем: 01-353-60. Разматрајући
предметни захтев и приложену документацију, надлежни орган је утврдио да нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву прописани чл. 7 и чланом 8. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем и 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 донео је дана: 21.07. 2017. године Закључак о
одбацивању број: ROP-KUR-21299-LOC-1/2017 у ком су наведени сви недостаци, односно разлози за
одбацивање захтева.
Подносилац захтева је у прописаном року поднео усаглашен захтев број: ROP-KUR-21299LOCН-2/2017.
Разматрајући усаглашени захтев надлежни орган је утврдио да нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву, односно:
- нису приложени докази о уплати такси и накнада прописани чланом 6. став 2. тачка 2)
Правилника
- ситуациони план није урађен у складу са чл.40. став 3. Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(''Службени гласник РС'', бр. 23/2015, 77/20105 и 58/2016), којим је прописано да графички прилози
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идејног решења се израђују на геодетској подлози, за коју није неопходно прибављати оверу, а која
садржи топографски приказ терена, са уцртаним границама парцела на катастарској подлози. Такође
на ситуационом плану нису уцртане карактеристичне висинске коте, регулационе линије нису дате у
складу са Планом генералне регулације Куршумлија (''Сл.лист Општине Куршумлија'' бр.35/2016) и
дата удаљења грађевинских линија у односу на регулациону линију нису усаглашена са текстуалним
делом Идејног решења.
На основу напред наведеног, а у складу са чл.8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
На овај закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Куршумлија, преко
овог одељења,у року од 3 дана од дана достављања истог. Приговор 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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Закључак се доставља:
Подносиоцу захтева
Регистратору ради објављивања.

Обрадила:
Саветник за урбанизам
Наташа Ђуровић, дипл.грађ.инж.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Снежана Радовић дипл. економиста
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