Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
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Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по захтеву који је поднео инвеститор АД ''Планинка'' из Куршумлије, Ул. Косовска 38 (MB
07108079; ПИБ:100622505), преко пуномоћника Лукe Костићa из Нишке Бање, Ул. Краљевића
Марка бр.6, за издавање грађевинске дозволе за изградњу водоводне мреже, 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. 18. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/2016), 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
грађевинске дозволе за изградњу водоводне мреже од бунара Б-3 до фабрике „Пролом вода“ на
кат. парцелама 1994, 2263, 2274, 2269, 2103, 2101, 2095, 2269, 2084, 2085, 2062, 2063, 2064/1 и
2066 КО Пролом, и кат. парцелама 1317/1, 1317/2, 1314/1, 1296, 1295, 1294,1480/1, 1289, 1288,
1287, 1286, 1285, 1284, 1366 КО Велико Пупавце, због неиспуњења формалних услова који
дозвољавају поступање по захтеву.

Образложење
Инвеститор АД ''Планинка'' из Куршумлије, Ул. Косовска 38, поднео је преко пуномоћника Лукe
Костићa из Нишке Бање, Ул. Краљевића Марка бр. 6, захтев Одељењу за привреду и локални
економски развој Општинске управе Куршумлија кроз Централни информациони систем,
евидентиран под бројем ROP-KUR-5465-CPI-1/2018 дана 06.03.2018. године, за издавање
грађевинске дозволе за изградњу објекта ближе описаног у диспозитиву.
Уз захтев, инвеститор је приложио: пуномоћје, катастарско-топографски план, извод из пројекта,
Пројекат за грађевинску дозволу (0-Главну свеску, 3-Пројекат хидротехничких инсталација,
Елаборат заштите путне инфраструктуре), графичке прилоге у dwg формату, Извештај о
извршеној техничкој контроли, доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за
издавање грађевинске дозволе у износу од 5.000,00 динара, доказ о уплати републичке таксе у
износу од 5400,00 динара и доказ о уплати општинске накнаде за услуге у износу од 4200,00
динара.
Разматрајући предметни захтев и приложену документацију, надлежни орган је приступио
провери испуњености формалних услова за поступању по захтеву у складу са чл. 17. 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. Захтев не садржи све податке о локацији, односно нису наведене све катастарске парцеле на
којима се планира изградња предметне водоводне мреже. Код оваквих линијских објеката који
се простиру преко већег броја парцела, у захтеву се могу унети подаци најмање о једној
катастарској парцели на свакој катастарској општини, за почетну парцелу сваке деонице која
пролази кроз поједину катастарску општину, али се зато обавезно мора приложити посебан
електронски потписани документ у pdf. формату са табеларним приказом свих парцела са
подацима о општини, катастарској општини, броју и подброју за сваку парцелу;
2. Пуномоћје мора бити електронски потписано од инвеститора или подносиоца захтева, и у
њему мора бити јасно написано да инвеститор даје пуномоћје за подношење захтева у
обједињеној процедури;
3. Катастарско-топографски план мора бити електронски потписан од одговорног лица
израђивача (предузетника, односно правног лица које је израдило ктп) и овлашћеног лица које
је израдило КТП.
На основу напред наведеног, а у складу са чл. 19. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/2016), 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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