
 

Број: ROP-KOS-14309-ISAW-1/2018 

Заводни број : 351-327/2018 

Датум: 30.05.2018. год. 

К О С Ј Е Р ИЋ 

 

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

имовинско – правне послове, Општинске управе Косјерић, решавајући по захтеву 

инвеститора, Глигоријевић Сретена из Косјерића, ул. Кнеза Алексе Поповића бр. 1, 

поднетом преко пуномоћника,  Борк а Плавшића из Ивањице за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта на кат. пар. број 776/16 КО Варош 

Косјерић, на основу чл. 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), члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Службени Гласник РС“ број 113/2015,  96/2016 и 120/2017)  и члана 

146. Закона о општем управном поступку („Службени Гласник РС“ број 18/2016),  доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Глигоријевић Сретена из Косјерића, ул. Кнеза Алексе Поповића бр. 

1, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта на 

кат. пар. број 776/16 КО Варош Косјерић, број ROP-KOS-14309-ISAW-1/2018, код овог 

органа заведен под бројем  351-327/2017 од 29.05.2018. године, 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. 

 

 

Образложење 

 

Инвеститор, Глигоријевић Сретен из Косјерића, преко пуномоћника, Борка Плавшића 

из Ивањице, поднео је преко ЦИС-а захтев број ROP-KOS-14309-ISAW-1/2018, код овог 

органа заведен под бројем  351-327/2018 од 29.05.2018. године, за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта на кат. пар. број 776/16 КО Варош 

Косјерић. 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

- Доказ о уплаћеној  административној такси за подношење захтева и накнади за  

Централну евиденцију; 

- Идејни пројекат по члану 145. Закона о планирању и изградњи (главна свеска, 

пројекат архитектуре,) израђен од стране привредног друштва  „Борекс Пројект 

Инжењеринг“ д.о.о.  Главни пројектант Радојица Радевић, диг. број лиценце        

310 L362 12; 

- Пуномоћје за подношење захтева. 
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ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
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У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи и члана 29. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем надлежни орган  је 

извршио проверу  достављене  документације и утврдио следеће недостатке: 

 

- Приложено пуномоћје и докази о уплати такси и накнаде за ЦЕОП нису оверени 

квалификованим електронским потписом, у складу са чланом 3. став 2. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем; 

- У Општим подацима о објекту и локацији наводи се да су прикључци на 

инфраструктуру на постојећу мрежу, али према условима, тако да није сасвим 

јасно да ли постојећа инфраструктура задовољава потребе новог објекта, или је 

неопходно обраћање имаоцима јавних овлашћења ради прибављања локацијских 

услова; 

- Намена просторија у планираном  помоћном објекту, наведена у идејном 

пројекту, није одговарајућа за помоћни објекат у функцији стамбеног  објекта;   

 

Чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Службени Гласник РС“ број 113/2015 и 96/2016) прописано је да, ако нису испуњени 

формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган захтев за издавање решења 

одбацује закључком уз навођење свих недостатака. 

 

 

На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка 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 

закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз 

захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну 

таксу. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАДИЛА: НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Милуника Марић Славица Петровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Закључак доставити:  

- Подносиоцу захтева;  

- Објавити на сајту општине Косјерић 
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