Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-38254-TCPI-1/2017
Заводни број: 01-351-1062
Дана: 14.12.2017. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по захтеву који је поднео инвеститор АД „Планинка“ (МБ: 07108079, ПИБ: 100622505) из
Куршумлије, Ул. Косовска 38, преко пуномоћника Марије Ђокић из Ниша, Булевар Немањића
72а/34, за издавање привремене грађевинске дозволе за истражне радове, 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) и 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. 146. Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) доноси следећи

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора АД „Планинка“ из Куршумлије, Ул. Косовска 38, за издавање
привремене грађевинске дозволе за извођење истражних радова за потребе фундирања објекта на
кат. парцели бр. 2522/1 КО Луково, због неиспуњења формалних услова који дозвољавају
поступање по захтеву.

Образложење
Инвеститор АД „Планинка“ из Куршумлије, Ул. Косовска 38, поднео је преко пуномоћника
Марије Ђокић из Ниша, Булевар Немањића 72а/34, захтев Одељењу за привреду и локални
економски развој Општинске управе Куршумлија кроз Централни информациони систем,
евидентиран под бројем ROP-KUR-38254-TCPI-1/2017 дана 08.12.2017. године, а заведен код овог
органа под бр. 01-351-1062, за издавање привремене грађевинске дозволе за извођење истражних
радова за потребе фундирања објекта на кат. парцели бр. 2522/1 КО Луково.
Уз захтев, инвеститор је приложио: овлашћење за подношење захтева, идејни пројекат (2/1
пројекат конструкције, главну свеску идејног пројекта, доказ о уплати републичке таксе у износу
од 800,00 динара и доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање
грађевинске дозволе у износу од 2.000,00 динара.
Чланом 147. Закона о планирању и изградњи прописано је да се привремена грађевинска дозвола
издаје за изградњу: асфалтне базе, сепарације агрегата, фабрике бетона, самостојећих,
анкерисаних метеоролошких анамометарских стубова, као и стубова за друге намене, привремене
саобраћајнице и прикључци, прикључци на комуналну мрежу за потребе грађења или
експлоатације објеката, као и за извођење истражних радова на локацији, у циљу утврђивања
услова за израду пројекта за извођење и за измештање постојећих инсталација. Ставом 2. истог
члана прописано је да се на поступак издавање привремене грађевинске дозволе и њену садржину
примењују одредбе које се односе на издавање решења из члана 145. овог закона.

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), 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. Није приложен доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у
износу од 310,00 динара;
2. Нису приложени графички прилози у dwg/ dwf формату;
3. У главној свесци идејног пројекта уочени су следећи недостаци:
- дата је непотпуна табела Општи подаци о објекту и локаицји, па је потребно овај прилог
дати у форми и садржини која је прописана Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(„Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016),
- недостаје сажети технички опис.
4. У захтеву за издавање привремене дозволе је наведена врста објекта: туристички, а намена:
објекат за туризам, спорт и рекреацију, док је у идејном пројекту наведено да су истражни
радови за потребе фундирања производног комплекса, па је потребно захтев и приложену
документацију усагласити у погледу намене објекта за чије потребе се врше истражни радови.
5. Како је пројектом предвиђена и изградња привремених саобраћајница и привременог
прикључка на постојећи пут, потребно је да инвеститор пре издавања привремене грађевинске
дозволе прибави локацијске услове од надлежног органа.
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) и Законом о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) 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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