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Број: ROP-KOS-9961-WA-3/2021 

Заводни број: 351-76/2021 

Датум: 25.05.2021. године 

К О С Ј Е Р И Ћ 

 

 

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

– правне послове Општинске управе Косјерић, поступајући по захтеву инвеститора 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „МЕТАЛФЕР“ ДОО СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА, Румски друм 53а, Матични број правног лица: 17430599, ПИБ: 102004711, 

поднетом преко пуномоћника „Инфоплан“ д.о.о. Аранђеловац, Ратних војних инвалида 4, 

Матични број правног лица: 07333820, ПИБ: 100998014, кога заступа Марина Агатуновић из 

Аранђеловца,  Данила Киша 10, у поступку пријаве почетка извођења радова на изградњи 

складишта за смештај камених фракција на кат. пар. број 293 КО Мрчићи у општини 

Косјерић, на основу чл. 148. 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, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и члана 31. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 

120/2017)  доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава почетка извођења радова на изградњи складишта за 

смештај камених фракција на кат. пар. број 293 КО Мрчићи у општини Косјерић, чији је 

инвеститор ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „МЕТАЛФЕР“ ДОО 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Румски друм 53а, Матични број правног лица: 17430599,        

ПИБ: 10200471, број ROP-KOS-9961-WA-3/2021, код овог органа заведен под бројем  351-

76/2021 од 18.05.2021. 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, привредно друштво за трговину и услуге „Металфер“ доо Сремска Митровица,  

преко пуномоћника „Инфоплан“ д.о.о. Аранђеловац, поднео је преко ЦИС-а пријаву радова 

број ROP-KOS-9961-WA-3/2021, код овог органа заведену под бројем 351-76/2021 дана 

18.05.2021. године. Уз захтев је приложена следећа документација: 

 

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 
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- Пуномоћје за подношење захтева; 

- Анекс I Уговора о закупу шумског земљишта број 15787 од 22.10.2019. године, као 

доказ о решеним имовинско – правним односима са имаоцем права на парцели 

број 138/1 КО Мрчићи, преко које је планиран излаз на јавну саобраћајну 

површину; 

- Доказ о уплати републичке и локалне административне таксе; 

- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП; 

- Доказ о уплати накнада за услуге РГЗ СКН Косјерић и РГЗ Катастар водова 

Ужице. 

 

 

У складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи и чл. 31. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем надлежни орган  је увидом 

у достављену документацију извршио проверу испуњености формалних услова  за даље 

поступање по захтеву и утврдио следеће недостатке: 

 

- Уз пријаву радова није достављена сагласност на студију о процени утицаја на 

животну средину, односно одлука да није потребна израда студије, сходно члану 

30. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем; 

- У захтеву за пријаву радова, као почетак извођења радова наведен је 25.05.2021. 

године, а планирани завршетак 18.05.2021. године, што није изводљиво. 

 

 

Чланом 31. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем  прописано је да, ако нису испуњени формални услови за даље 

поступање по захтеву, надлежни орган без одлагања обавештава подносиоца да нису 

испуњени формални услови за пријаву радова. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 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. 

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.  

 

 

 

 

 Руководилац Одељења 

 Миломир Јовановић 

 

 

     Закључак доставити:  

- Подносиоцу захтева  

- Објавити на сајту општине Косјерић 

 

 

 

 


