Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-39807-LOC-1/2019
Дана: 03.01.2020. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву за издавање локацијских услова, који је дана: 27.12.2019.године поднела Вера
Вулић (ЈМБГ:0), преко пуномоћника: Александар Ђорђевић из Ниша, ул.Мокрањчева 94б/27
(Палилула), на основу члана 8.ђ) 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, 31/2019 и
37/2019) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл. гласник РС'' бр.68/2019), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова број: ROP-KUR-39807-LOC-1/2019,
поднела Вера Вулић (ЈМБГ:0) за изградњу стамбеног објекта спратности П у Куршумлији,
ул.Панчићева бр.38, на кат.парц.број: 587 КО Куршумлија, због формалних недостатака.
Образложење
Вера Вулић (ЈМБГ:0) из Блаца, ул.Никодија Стојановића Татка бб, поднела је дана:
27.12.2019.године овом Одељењу кроз ЦЕОП систем, под бројем: ROP-KUR-39807-LOC-1/2019, захтев
за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта спратности П у Куршумлији,
ул.Панчићева бр.38, на кат.парц.број: 587 КО Куршумлија.
Уз захтев је поднета следећа документација:

Главна свеска идејног решења за изградњу стамбеног објекта спратности П у Куршумлији,
ул.Панчићева бр.38, на кат.парц.број: 587 КО Куршумлија, коју је израдио: Биро за пројектовање,
надзор и изградњу БИРО ''АБ ПРОЈЕКТ'' БЛАЦЕ из Блаца, ул.Светог Саве IV/1, оверена од стране
одговорног лица пројектанта: Ђорђевић Бранислав и од стране главног пројектанта: Ђорђевић
Бранислав, дипл.грађ. инж., бр. лиценце: 317 6383 03, број техничке документације: 145/12-19, Блаце,
27.12.2019. године;

Идејно решење – Пројекат архитектуре, у pdf и dwg формату, које је израдио Биро за
пројектовање, надзор и изградњу БИРО ''АБ ПРОЈЕКТ'' БЛАЦЕ из Блаца, ул.Светог Саве IV/1, оверен
од стране одговорног пројектанта: Ђорђевић Бранислав, дипл.грађ. инж., бр. лиценце: 317 6383 03,
број техничке документације: 145/12-19, Блаце, 27.12.2019. године;

Доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у
износу од 1.000,00 динара;

Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00
динара;

Доказ о уплати општинске накнаде за издавање услова у износу од 5.000,00 динара и

Пуномоћје за подношење захтева од 29.11.2019.године.
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Према члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл. гласник РС'' бр.68/2019), по пријему захтева за издавање локацијских услова надлежни орган
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, односно проверава да ли је:
1) надлежан за поступање по захтеву;
2) захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке;
3) уз захтев приложено идејно решење израђено у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације;
4) уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) овог
правилника.
Према члану 8. став 1. и став 2. Правилника, ако нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву, прописани чланом 7. овог правилника, односно ако се за предметну изградњу
или извођење радова не прибављају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање
локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за
одбацивање (таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, односно сваки од
недостајућих прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев).
Разматрајући предметни захтев и приложену документацију, надлежни орган је утврдио да
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву јер захтев за издавање локацијских
услова не садржи све прописане податке, односно:

При подношењу захтева кроз ЦЕОП систем, није унет ЈМБГ подносиоца захтева, а у подацима
о пуномоћнику унет је ЈМБГ: 2810987733526 на име Александар Ђорђевић из Ниша, ул.Мокрањчева
94б/27 . У приложеном Пуномоћју, којим Вера Вулић из Блаца ул. Никодија Стојановића Татка бб,
овлашћује Ђорђевић Александра из Ниша да поднесе захтев за издавање локацијских услова, захтев за
издавање грађевинске и употребне дозволе и поступа у поступку обједињене процедуре за објекат у
Куршумлији на катастарској парцели бр.587 КО Куршумлија у ул.Панчићева бр.38, наведен је
јединствен матични број грађана и број личне карте за даваоца пуномоћја, као и за пуномоћника, који
се разликују од података унетих при подношењу захтева.
При подношењу усаглашеног захтева потребно је унети све прописане и исправне
податке о подносицу захтева и о пуномоћнику и исте ускладити у свим деловима поднете
документације.
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 30 дана од дана објављивања овог закључка на интернет
страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не плаћа
поново административну таксу за подношење захтева и накнаду за ЦЕОП.
Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине Куршумлија,
преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана достављања истог.

1.
2.

Закључак се доставља:
Подносиоцу захтева
Регистратору ради објављивања.

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