Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-32489-IUP-1/2016
Дана: 07.12.2016. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по захтеву који је поднео Републички хидрометеоролошки завод из Београда (МБ: 07003706,
ПИБ: 102217008), Ул. Кнеза Вишеслава 66, преко пуномоћника Зорана Вучинића из Београда, Ул.
Матије Гупца 40, за издавање употребне дозволе, 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. 43 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 ивеститора Републички хидрометеоролошки завод из Београда, Ул. Кнеза
Вишеслава 66, за издавање употребне дозволе за метеоролошку станицу у Ул. Никодија
Стојановића бр. 3 на кат. парцели бр. 5662 КО Куршумлија, због неиспуњења формалних услова
за даље поступање по захтеву.

Образложење
Инвеститор Републички хидрометеоролошки завод из Београда, Ул. Кнеза Вишеслава 66, поднео
је преко пуномоћника Зорана Вучинића из Београда, Ул. Матије Гупца 40, захтев Одељењу за
привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија кроз Централни
информациони систем, евидентиран под бројем ROP-KUR-32489-IUP-1/2016 дана 02.12.2016.
године, за издавање употребне дозволе за сервисну станицу за метеоролошку станицу у Ул.
Никодија Стојановића бр. 3 на кат. парцели бр. 5662 КО Куршумлија.
Уз захтев, инвеститор је приложио допис о ослобађању таксе, скениран Главни пројекат
метеоролошке станице, Извештај комисије за технички преглед и Главну свеску пројекта
изведеног објекта са Елаборатом геодетских радова.
Разматрајући предметни захтев и приложену документацију, надлежни орган је приступио
провери испуњености формалних услова за поступању по захтеву у складу са чл. 43 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. Није достављено пуномоћје за подношење захтева које мора бити електронски потписано;
2. Није достављен доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара у складу са чл.
27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за
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привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, и 32/2016),
који мора бити електронски потписан од подносиоца захтева;
Елаборат геодетских радова треба приложити као посебан документ која мора бити
електронски потписан од одговорног лица предузетника и овлашћеног лица које је израдило
елаборат;
Скениран главни пројекат мора бити електронски потписан од подносиоца захтева;
Главна свеска пројекта изведеног објекта и Извештај комисије о техничком прегледу објекта
су урађени од исте Радње за пројектовање и изградњу „СДМ“ из Кашевара, а чланом 16 став 4
Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије,
садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрања тла и
објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте
објеката („Сл. гласник РС“, 27/2015 и 29/2016) је прописано да у вршењу техничког прегледа
не могу да учествују лица која су запослена у привредном друштву, односно другом правном
лицу које је израдило техничку документацију и која су учествовавала у изради техничке
документације;
У Главној свесци пројекта изведеног објекта, у складу са чл. 61,70 и 71 Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015 и 77/2015), недостају прилози:
- ситуациони план са елементима за обележавање објекта у одговарајућој размери;
- образложење усклађености изведеног објекта са издатом грађевинском дозволом;
Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова, којом се потврђује да је
изведено стање једнако пројектованом стању, мора бити електронски потписана од
одговорног лица инвеститора, одговорног лица вршиоца стручног надзора и одговорног лица
извођача радова, или, уколико је документ сачињен пре 01.01.2016. године, мора бити
скенирана и електронски потписана од подносиоца захтева;
У Извештају комисије за технички преглед недостаје податак о коначној обрачунатој
вредности изведених радова;
Потребно је приложити и одлуку инвеститора о поверавању вршења техничког прегледа
привредном друштву, другом правном лицу или предузетнику која мора бити електронски
потписана од подносиоца захтева;

На основу напред наведеног, а у складу Законом о планирању и изградњи и Правилником о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 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 приговор 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 стручни сарадник за грађевинарство
Емилија Чолаковић, дипл.инж.арх.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Снежана Радовић, дипл.економиста

