РепубликаСрбија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-19495-ISAW-1/2017
Заводни број: 01-351-659
Дана: 05.07.2017.године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по захтеву који је поднеo Небојша Миленковић из Куршумлије, Ул. Вука Караџића 90, преко
преко пуномоћника Милоша Топаловића, за издавање решења о одобрењу за извођење радова за
изградњу помоћног објекта, 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), 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) доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Небојше Миленковић из Куршумлије, Ул. Вука Караџића 90,
за издавање решења о одобрењу за извођење радова за изградњу помоћног објекта на кат. парцели
бр. 3981 КО Куршумлија, због неиспуњења формалних услова који дозвољавају поступање по
захтеву.

Образложење
Инвеститор Небојша Миленковић из Куршумлије, Ул. Вука Караџића 90, поднео је преко
пуномоћника Милоша Топаловића, захтев Одељењу за привреду и локални економски развој
Општинске управе Куршумлија кроз Централни информациони систем, евидентиран под бројем
ROP-KUR-19495-ISAW-1/2017 дана 03.07.2017. године, а заведен код овог органа под
бр. 01-351-659, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи објекта ближе
описаног у диспозитиву.
Уз захтев, инвеститор је приложио: Идејни пројекат изградње помоћног објекта (0-Главна свеска,
1-Пројекат архитектуре, 2/1-Пројекат конструкције) урађен од Радње за архитектонске и
инжењерске делатности и техничко саветовање „4Д2 Студио“ из Куршумлије, Ул. Карађорђева
18б, и главног пројектанта Сање Топаловић, мсц.инж.арх., лиценца бр. 300N53914; графичке
прилоге у dwg формату; овлашћење; доказ о уплати републичке административне таксе у износу
од 300,00 динара и 770,00 динара, и накнаде за вођење централне евиденције за издавање решења
у складу са чл. 145 Закона у износу од 2.000,00 динара.
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. Главна свеска није електронски потписана од стране одговорног лица пројектанта
(предузетника, односно правног лица које је носилац израде техничке документације) и
главног пројектанта. Такође, предрачунску вредност радова дати у динарима;
2. Пројекат архитектуре и пројекат конструкције не треба да садржи одлуку о именовању
главног пројектанта и мора да буде електронски потписана од стране одговорног лица
пројектанта (предузетника, односно правног лица које је носилац израде техничке
документације) и одговорног пројектанта предметног дела пројекта. Како је графичка
документација у pdf формату приложена посебно, овакав прилог мора да има наслов и
садржај и мора да буде електронски потписана од стране одговорног пројектанта
предметног дела пројекта;
3. Све графичке прилоге који су дати у pdf формату треба приложити у dwg формату;
4. Републичка административна такса није плаћена у потпуности, односно укупан износ
републичке административне таксе за подношење захтева и доношење решења је 1110,00
динара, тако да је потребно додатно уплатити и приложити доказ о уплати 40,00 динара;
5. Недостаје доказ о уплати општинске накнаде за услуге за издавање решења у износу од
3000,00 динара (жиро рачун број: 840-742251843-73, позив на број : 97 33-054);
6. Овлашћење за подношење захтева мора бити електронски потписано од стране
подносиоца захтева;
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), 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.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Снежана Радовић, дипл.економиста

