РепубликаСрбија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-21292-ISAW-1/2017
Заводни број: 01-351-719
Дана: 25.07.2017.године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по захтеву који је поднело Јавно предузеће „Пошта Србије“ (МБ: 07461429, ПИБ: 100002803) из
Београда, Ул. Таковска 2, преко пуномоћника Владимира Димитријевића, за издавање решења о
одобрењу за извођење радова на адаптацији објекта поште, 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, 42/13УС, 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) доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Јавног предузећа „Пошта Србије“ из Београда, Ул. Таковска 2,
за издавање решења о одобрењу за извођење радова на адаптацији објекта Поште 18430
Куршумлија - пословног простора поште у приземљу стамбено-пословне зграде у Ул. Вука
Караџића 3, на кат. парцели бр. 4953 КО Куршумлија, због неиспуњења формалних услова који
дозвољавају поступање по захтеву.

Образложење
Инвеститор Јавно предузеће „Пошта Србије“ из Београда, Ул. Таковска 2, поднео је преко
пуномоћника Владимира Димитријевића, захтев Одељењу за привреду и локални економски
развој Општинске управе Куршумлија кроз Централни информациони систем, евидентиран под
бројем ROP-KUR-21292-ISAW-1/2017 дана 08.07.2017. године, а заведен код овог органа под бр.
01-351-719, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на адаптацији објекта ближе
описаног у диспозитиву.
Уз захтев, инвеститор је приложио: Идејни пројекат за адаптацију објекта Поште 18430
Куршумлија (0-Главна свеска, 1-Пројекат архитектуре, 3-Пројекат хидротехничких инсталација,
4-Пројекат електроенергетских инсталација, 6-Пројекат термотехничких инсталација) урађен од
Јавног предузећа „Пошта Србије“ из Београда, Ул. Таковска 2, главног пројектанта Иванке
Раденовић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 300 В744 05; графичке прилоге у dwg формату, пуномоћје
бр. 2016-164108/1 од 20.10.2016. године; копију плана кат. парцеле бр. 4953 КО Куршумлија;
препис листа непокретности бр. 575 КО Куршумлија; решење РГЗ-Службе за катастар
непокретности Куршумлија бр. 952-02-7-35/2016 од 03.08.2016. године; уверење бр. 01-35175/2015 од 09.02.2016. године; доказ о уплати републичке административне таксе у износу од
1070,00 динара, општинске накнаде за услуге у износу од 3000,00 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. У захтеву за издавање решења о одобрењу за извођење радова уочени су извесни
недостаци: подносилац захтева је изјавио да подноси захтев у своје име, а потребно је да
поднесе захтев као пуномоћник, у захтеву где је тражена предрачунска вредност радова
без ПДВ-а, дата је предрачунска вредност радова са ПДВ-ом, а није дат ни пун назив
инвеститора већ само „ЈП“;
2. У главној свесци идејног пројекта, у делу Општи подаци о објекту и локацији недостаје
део табеле који се односи на прикључке на инфраструктуру, а у табели Основни подаци о
објекту и локацији дата је укупна нето површина предметног пословног простора у
објекту 337 m2, док је у захтеву и техничком опису ова површина 117,66 m2 (или 118,75
m2), док осталих података о објекту нема (предрачунска вредност радова...);
3. У Идејном пројекту електроенергетике у графичком прилогу недостаје постојеће стање.
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;
Иако је надлежни орган у овом делу поступка проверио испуњеност само формалних услова,
увидом у достављено решење РГЗ-Службе за катастар непокретности Куршумлија бр. 952-02-735/2016 од 03.08.2016. године и јавну евиденцију катастра непокретности констатовано је да сте
уписани као држалац на предметном пословном простору, и да је код подношења усаглашеног
захтева потребно да доставите одговарајући доказ о решеним имовинско-правним односима у
складу са чл. 135 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014).
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

