РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: ROP-KOS-10804-LOC-1/2016
Заводни број: 351-38/2016
Датум: 31.05.2016. године
КОСЈЕРИЋ
Одсек за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове, Општинске управе
Косјерић, решавајући по захтеву Драгише Филипића из Села Косјерића, поднетог преко
пуномоћника Борка Плавшића из Ивањице за издавање локацијских услова за изградњу
стамбеног објекта спратности П + 0, на катастарској парцели број 2434/2 KO Село Косјерић, на
основу чланова 53а, и 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени Гласник РС" бр.
72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014
и 145/2014), а у вези са члановима 7. 8. као и чланом 3. став 7 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“ број
113/2015) и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" бр. 33/97 и
31/2001 и „Службени Гласник РС“ број 30/2010), доноси
ЗАКЉУЧАК
I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Драгише Филипића из Села Косјерића, поднет од стране
пуномоћника Борка Плавшића из Ивањице, за издавање локацијских услова за изградњу
стамбеног објекта на кастарској парцели 2434/2 КО Село Косјерић, због неиспуњености
формалних услова за поступање по захтеву.
II Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет старници надлежног
органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља
документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа администативну
таксу и накнаду..
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева без обавезе достављања докумемтације поднете уз захтев који је одбачен и
поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Драгиша Филипић из Села Косјерића, преко пуномоћника Борка Плавшића из
Ивањице, поднео је захтев евидентиран под бројем ROP-KOS-10804-LOC-1/2016, код овог
органа заведен под бројем 353-38/2016 за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног
објекта на кат.парцели број 2434/2 КО Село Косјерић.

Уз захтев је приложена следећа документација:
- Доказ о уплати административне таксе и накнаде за издавање локацијских услова;
- Доказ о уплати накнаде за вођење Централне евиденције за издавање Локацијских
услова;
- Идејно решење урађено од стране „BOREX PROJEKT INZENJERING DOO“, Кеј Браће
Дамљановоћ бб, из Ивањице, број техничке докуменнтације 21/3, март 2016.године.;
- Овлашћење/Пуномоћје;
Чланом 7. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“, број 113/15), прописано је да по пријему захтева за издавање
Локацијских услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по
поднетом 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, 4) уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.
Према члану 3. Став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ( „Службени гласник РС“, број, 113/15), прописано је да се сва акта која
доносе размењују надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или
ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни
орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају се у форми
електронског документа у пдф формату, потрписани квалификованим електронским
потписом.

По пријему захтева ово одељење приступило је провери испуњености формалних
услова, при чему су утврђени следећи недостатци:
- Пуномоћ (овлашћење), којим Драгиша Филипић опуномоћује Борка Плавшића
из Ивањице, није потписана квалификованим електронским потписом
пуномоћника.
- У самом тексту приложеног Пуномоћја, погрешно су наведени број
катастарске парцеле, као и назив Катастарске Општине.
- Приложене копије доказа о уплати нису потписани квалификованим
електронским потписом пуномоћника.
Сходно свему наведеном, а у складу са чланом 8. став 1. и став 2. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“ број 113/15), одлучено је као у диспозитиву овог Закључка.
Поука о правном средству:
Против овог Закључка подносилиац захтева може изјавити Приговор
Општинском Већу Општине Косјерић, у року од три дана од дана достављања.
Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног
органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља
документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа администативну
таксу и накнаду.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је
одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.

Доставити:
- Подносиоцу захтева,
- Објавити на интернет страници надлежног органа,
- Архиви
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