
 

Број:  ROP-KOS-14765-ISAW-1/2020 

Заводни број: 351-61/2020 

 Датум: 21.07. 2020. године 

      К О С Ј Е Р И Ћ 

 

    Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално - стамбене и 

имовинско – правне послове  решaвајући по  захтеву инвеститора ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "НСТ" ДОО  Брајковићи Косјерић,  поднетом преко 

пуномоћника Миљка Ковачевића из Пожеге, за издавање решења којим се одобрава извођење 

радова, на изградњи помоћних објеката - магацинског  простора, 1М, 2М и 3М,  у стоваришту 

грађевинског материјала  на кат. пар. број 1275/2 КО Брајковићи на основу члана 8ђ Закона о 

планирању и изградњи  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,  64/2010 (УС РС), 

24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 

37/2019 - др.закон и 9/2020), члана 28.  Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр.68/2019) и члана 136. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016),  доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 

I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ 

"НСТ" ДОО  Брајковићи Косјерић, број  ROP-KOS-14765-ISAW-1/2020 од 21.06.2020. године, 

за издавање решења којим се одобрава извођење радова, на изградњи  помоћних објеката - 

магацинског  простора, 1М, 2М и 3М,  у стоваришту грађевинског материјала  на кат. пар. број 

1275/2 КО Брајковићи,  због неиспуњености формалних  услова за поступање по захтеву. 

 

II  Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року 

од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на 

интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је 

одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

    Инвеститор,  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "НСТ" ДОО  

Брајковићи Косјерић , преко пуномоћника, Миљка Ковачевића из Пожеге, поднео је преко 

ЦИС-а захтев број ROP-KOS-14765-ISAW-1/2020 од 21.06.2020. године, код овог органа 

заведен под бројем 351-61/2020, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на 

изградњи  помоћних објеката - магацинског  простора у стоваришту грађевинског материјала  

на кат. пар. број 1275/2 КО Брајковићи. 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

 

-  Доказ о плаћеној републичкој и локалној административној такси и накнади за 

ЦЕОП; 

- Информација о локацији број 353-31/2020 од 15.06.2020. године; 

- Катастарско – топографски план; 

- Технички опис и попис радова; 

- Идејни пројекат (Главна свеска и пројекат архитектуре); 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 



- Пуномоћје за подношење захтева. 
 

Надлежни орган, испитао је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, схосно 

чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи и чл. 28. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем и утврдио следеће недостатке: 

 

- Планирани положај магацинског простор 3М није у складу са правилима грађења 

датим у Плану генералне регулације града Косјерића (Службени лист општине 

Косјерић 3/12), односно није испоштовано растојање грађевинске и регулационе 

линије; 

- Идејни пројекат, који је достављен уз захтев, не задовољава минимум техничке 

документације  за објекат категорије „ Б“ чија садржина   је дефинисана  Правилником 

о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката, како би се задовољили основни захтеви 

за објекат; 

- За објекат - магацински простор у оквиру стоваришта грађевинског материјала, 

(објекат категорије „Б“ класификациона ознака 125221) потребно је прибављање 

локацијских услова  и грађевинске дозволе уз израду пројекта за грађевинску дозволу; 

- Доношењем ове одлуке подносилац захтева није оштећен у свом праву на градњу, јер 

одмах може поднети захтев за локацијске услове и грађевинску дозволу сходно чл. 

135. Закона о планирању и изградњи. 

 

 

На основу свега напред наведеног, а сходно члану 28. став 5 Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор 

Општинском већу Општинске управе Косјерић у року од три дана од дана достављања. 

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року 

од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања решења на 

интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је 

одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу. 

 

 

 

 

 Руководилац Одељења 

    Миломир Јовановић      

Решење доставити:  

- Подносиоцу захтева; 

- Грађевинској инспекцији; 

- Архиви 

 


