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Број: ROP-KOS-16713-LOC-1/2020 

Заводни број: 353-44/2020 

Датум: 24.07.2020. године 

К О С Ј Е Р И Ћ 

 

 

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

имовинско – правне послове Општинске управе Косјерић, ул Олге Грбић бр.10, 

решавајући по захтеву инвеститора Општине Косјерић, Олге Грбић 10,  Матични 

број правног лица 07357826, ПИБ 101090852,  поднетом преко пуномоћника Данила 

Јовића из Косјерића, ул. Хајдук Вељкова бр. 6, за издавање Локацијских услова за 

изградњу пешачке стазе поред државног пута IIA – 175, деоница Дивчибаре – Каона, 

фаза I, на основу члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 – др.закон и 9/2020), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“ број 68/2019) доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

 

I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора инвеститора Општине Косјерић, Олге 

Грбић 10,  Матични број правног лица 07357826, ПИБ 101090852,  за издавање 

Локацијских услова за изградњу пешачке стазе поред државног пута IIA – 175, 

деоница Дивчибаре – Каона, фаза I, на кат. пар. број 77/13, 77/59, 77/11, 77/10, 77/17 и 

77/16  КО Росићи, због неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву. 

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

имовинско – правне послове Општинске управе Косјерић није надлежно за 

поступање по захтеву. 

 

II Упућује се инвеститор, Општина Косјерић, да захтев за издавање 

локацијских услова, кроз обједињену процедуру, поднесе Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 

III 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. 

 

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 

КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
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Образложење 

 

Инвеститор, Општина Косјерић, Олге Грбић 10,  Матични број правног лица 

07357826, ПИБ: 101090852,  преко пуномоћника Данила Јовића из Косјерића, ул. 

Хајдук Вељкова бр. 6, поднео је захтев за издавање Локацијских услова за изградњу 

пешачке стазе поред државног пута IIA – 175, деоница Дивчибаре – Каона, фаза I на 

кат. пар. број 77/13, 77/59, 77/11, 77/10, 77/17 и 77/16  КО Росићи. 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

 Пуномоћје за подношење захтева 

 Идејно решење; 

 Катастарско  - топографски план; 

 Списак катастарских парцела; 

 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 

локацијских услова  

Поступајући по захтеву инвеститора  у поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем,  Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске 

послове, комунално – стамбене и имовинско – правне послове Општинске управе 

Косјерић прибавило је услове ималаца јавних овлашћења и то: ЈП „Путеви Србије“, 

ЈП „Електродистрибуција“ Ужице и „Телеком Србија а.д.  

У одговору  ЈП „Путеви Србије“ број ROP-KOS-16713-LOC-1/2020, интерни број 

ЉНП 142 од 17.07.2020. године закључено је да планирана пешачка стаза представља 

тротоар поред државног пута, па да је сходно томе захтев за издавање локацијских 

услова потребно упутити надлежном министарству. 

 

На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву, а на основу члана 8 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени Гласник РС“ број 68/2019). 

 

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. 

 

 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

 Миломир Јовановић 

 

 

      Доставити:  

- Подносиоцу захтева  

- Објавити на сајту општине Косјерић 
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