РепубликаСрбија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-20464-ISAW-1/2018
Дана: 23.07.2018.године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по поднетом захтеву Биљане Шејић из Куршумлије, Ул. Гвоздени пук 36, преко пуномоћника
Марка Антанасковића из Прокупља, Ул. Ратка Павловића 14/10, за издавање решења о одобрењу
за извођење радова на промени намене 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, 96/2016 и 120/2017) 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) и чл. 146. Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Биљане Шејић из Куршумлије, Ул. Гвоздени пук 36, за
издавање решења о промени намене помоћног објекта у пословни, без извођења грађевинских
радова, на кат. парцели бр. 4774/2 КО Куршумлија, због неиспуњења формалних услова који
дозвољавају поступање по захтеву.

Образложење
Инвеститор Биљана Шејић из Куршумлије, Ул. Гвоздени пук 36, поднела је преко пуномоћника
Марка Антанасковића из Прокупља, Ул. Ратка Павловића 14/10, захтев Одељењу за привреду и
локални економски развој Општинске управе Куршумлија кроз Централни информациони систем,
евидентиран под бројем ROP-KUR-20464-ISAW-1/2018 дана 18.07.2018. године за издавање
решења о промени намене објекта ближе описаног у диспозитиву.
Уз захтев, инвеститор је приложио: Идејни пројекат претварања помоћног објекта спратности П у
пословни објекат спратности П (0-Главна свеска, 1-Пројекат архитектуре), копију плана, доказ о
уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара, доказ о уплати републичке
административне таксе у износу од 310,00 динара и 3600,00 динара и доказ о уплати општинске
накнаде за услуге у износу од 3.000,00 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,
96/2016 и 120/2017), 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. Идејни пројекат не садржи приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, нити
обавезно реферисање на тај архивски пројекат у складу са чл. 43. став 2. Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017).
Решење о употребној дозволи бр. 01-351-45 од 19.03.2007. године издато је за надстрешницу,
као што је и приказано у архивском пројекту који је саставни део допунског решења о
одобрењу за изградњу бр. 01-351-45/2007 од 02.03.2009. године, тако да Идејни пројекат
планиране промене намене помоћног објекта у пословни објекат треба да предвиди извођење
грађевинских радова на изградњи једног фасадног зида ка дворишту, и изградњу
санитарног чвора.
На основу напред наведеног, а у складу са чл. 29. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/2016 и 120/2017) и Законом о
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) 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 предаје преко овог органа
кроз Централни информациони систем и таксира са 210,00 динара административне таксе на
рачун бр. 840-742251843-73, број модела 97, са позивом на број 33-054.
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