РепубликаСрбија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-1652-ISAW-1/2018
Дана: 26.01.2018.године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по поднетом захтеву Министарства правде, Основни суд у Куршумлији (МБ: 17865528, ПИБ:
108341534) из Куршумлије, Ул. Палих бораца 37, преко пуномоћника Ненада Новаковића из
Београда, Ул. Кајмакчаланска 30, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на
реконструкцији и адаптацији објекта Основног суда, 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, 96/2016 и 120/2017) 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 Републике Србије – Министарство правде, Основни суд у
Куршумлији из Куршумлије, Ул. Палих бораца 37, за издавање решења о одобрењу за извођење
радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основног суда на кат. парцели бр. 4842, 4833/1,
4841, због неиспуњења формалних услова који дозвољавају поступање по захтеву.

Образложење
Министарство правде, Основни суд у Куршумлији (МБ: 17865528, ПИБ: 108341534) из
Куршумлије, Ул. Палих бораца 37, поднело је преко пуномоћника Ненада Новаковића из
Београда, Ул. Кајмакчаланска 30, захтев Одељењу за привреду и локални економски развој
Општинске управе Куршумлија кроз Централни информациони систем, евидентиран под бројем
ROP-KUR-1652-ISAW-1/2018 дана 24.01.2017. године за издавање решења о одобрењу за
извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта ближе описаног у диспозитиву.
Уз захтев, инвеститор је приложио: овлашћење за подношење захтева, копију плана кат. парцеле
бр. 4842 КО Куршумлија, копију катастарског плана водова, препис листа непокретности бр. 4778
КО Куршумлија, Идејни пројекат адаптације и реконструкције у оквиру габарита и волумена (0Главна свеска, 1-Пројекат архитектуре, 2/1 Пројекат конструкције, 4-Пројекат електроенергетских
инсталација, 5-Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, 5/2-Пројекат аутоматске
детекције и сигнализације пожара, 6/1-Пројекат машинских инсталација, 6/2-Пројекат лифта Л1,
Елаборат енергетске ефикасности, Елаборат заштите од пожара); графичке прилог пројекат
архитектуре у dwf формату; уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката бр.
Д.10.20. 7335/1-18 од 10.01.2018. године; доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције

за издавање решења у складу са чл. 145 Закона у износу од 2.000,00 динара, услови „ЕПС
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Прокупље бр. 292344/1-17 од
08.11.2017.године;
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,
96/2016 и 120/2017), 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. Нису приложени графички прилози у dwg/dwf формату за све свеске идејног пројекта. Осим
графичких прилога пројекта архитектуре у dwf формату, потребно је приложити и графичке
прилоге осталих пројеката у dwg/dwf формату (пројекти хидротехничких, електроенергетских,
машинских инсталација, и др.);
На основу напред наведеног, а у складу са чл. 29. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/2016 и 120/2017) 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.
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