Република Србија
ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-25019-LOC-4/2019
Дана: 17. 05. 2019. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова за реконструкцију пословног објекта бр.1 и 2
спратности Пр у пословни објекат спратности По+Пр+1 на катастарској парцели број: 5058 КО
Куршумлија, који је поднела: Ката Младеновић (ЈМБГ: 2409949739417) из Куршумлије, ул.Косовска
бр.126, на основу члана 53.a)Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС бр. 72/09 и 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018 и 31/2019) и
члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник
РС'' бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев број: ROP-KUR-25019-LOC-4/2019 за издавање локацијских услова за
реконструкцију пословног објекта бр.1 и 2 спратности Пр у пословни објекат спратности По+Пр+1 на
катастарској парцели број: 5058 КО Куршумлија, због формалних недостатака.
Образложење
Дана: 16.05. 2019. године, кроз Централни информациони систем под бројем: ROP-KUR-25019LOC-4/2019, Ката Младеновић (ЈМБГ: 2409949739417) из Куршумлије, ул.Косовска бр.126, поднела је
преко пуномоћника: Марко Антанасковић (ЈМБГ: 1211990733516) из Прокупља, ул.Ратка Павловића
бр.14/10, захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију пословног објекта бр.1 и 2
спратности Пр у пословни објекат спратности По+Пр+1 на катастарској парцели број: 5058 КО
Куршумлија, општина Куршумлија, Топлички округ.






Уз захтев је приложена следећа документација:
Пуномоћје којим се овлашћује Марко Антанасковић из Прокупља за предузимање свих
активности у систему централне обједињене процедуре за АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА на к.п.5058 КО Куршумлија,
Идејно решење – Пројекат архитектуре за реконструкцију пословног објекта бр.1 и 2
спратности Пр у пословни објекат спратности По+Пр+1 на катастарској парцели број: 5058 КО
Куршумлија, израђено од стране пројектанта: Атеље за пројектовање ''VUK Inženjering'', ул.
Ратка Павловића бр.14/10, Прокупље, број техничке документације: 165/IDR-А-19, Прокупље,
мај, 2019, које је оверено потписом и печатом одговорног лица и одговорног пројектанта:
Бојана Т. Вукадиновић, дипл.инж.грађ, лиценца бр. 317 8389 04, у pdf формату,
Главна свеска идејног решења број: 165/IDR-GS-19, Прокупље, мај 2019.год., која је оверена
потписом и печатом одговорног лица и одговорног пројектанта: Бојана Т. Вукадиновић,
дипл.инж.грађ,
Идејно решење у dwg формату,

1




Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара,
Доказ о уплати Републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 310,00
динара и
 Доказ о уплати општинске накнаде за издавање локацијских услова у износу од 20.000,00
динара.
Уз захтев је приложена и документација за коју није прописана обавеза достављања уз захтев
за издавање локацијских услова и то: препис листа непокретности број : 1246 КО Куршумлија и
Решење о упису у лист непокретности, издати од РГЗ СКН Куршумлија, као и акта надлежног органа
Општинске управе Куршумлија издата у поступку санације и адаптације пословног објекта на к.п.5058
КО Куршумлија.
Према члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл. гласник РС'' бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), по пријему захтева за издавање локацијских услова
надлежни орган, проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, односно проверава
да ли је:
- надлежан за поступање по захтеву;
- захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке;
- уз захтев приложено идејно решење;
- уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) овог
правилника.
Према члану 8. овог Правилника, ако нису испуњени формални услови за даље поступање по
захтеву, прописани чланом 7. овог правилника, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова
одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање.
Увидом у достављену документацију надлежни орган је утврдио да нису испуњени услови за
даље поступање по захтеву због формалних недостатака:
1) Приложено пуномоћје се не односи на предметни захтев, односно Марко Антанасковић из
Прокупља предметним пуномоћјем није овлашћен за поступање кроз ЦЕОП систем за
реконструкцију објекта на к.п.бр.5058 КО Куршумлија
2) Главна свеска идејног решења није потписана и оверена на прописан начин. Правилником
о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката (''Службени гласник РС'', бр.72/2018) - Прилог 12,
прописано је да Главну свеску оверавају сви учесници у изради пројекта на начин прописан
овим правилником. Електронско потписивање врши се након креирања електронског
документа у прописаном формату (.pdf).
Електронско потписивање главне свеске врши:
1. одговорно лице пројектанта (предузетника, односно правног лица које је носилац
израде техничке документације);
2. главни пројектант.
На основу напред наведеног, а у складу са чл.8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и
отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити
поново плаћа административну таксу и накнаду.
Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Куршумлија,
преко овог одељења, у року од 3 дана од дана достављања истог.
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Закључак се доставља:
Подносиоцу захтева
Регистратору ради објављивања.

Обрадила,
Саветник на пословима из области урбанизма
и обједињене процедуре:
Наташа Ђуровић, дипл.грађ.инж.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић дипл. економиста
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