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Број: ROP-KOS-12604-LOC-1/2020 
Заводни број: 353-33/2020 

Датум: 05.06.2020. 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 Титан Цементара доо, из Косјерића, ул. Живојина 

Мишића бб, Косјерић, Матични број правног лица 07190425, ПИБ 101087985 

поднетом преко пуномоћника Привредно друштво за пројектовање и извођење 

електро радова Електромонт доо Ужице, ул. Николе Пашића бр. 50, Ужице, Матични 

број правног лица 17366823, ПИБ 101615458, кога заступа Драгослав Остојић из 

Ужица, ул. Орловац бр. 31, за издавање Локацијских услова за изградњу напојних 

кабл водова 6/10кВ и две ТС 6/0,4кВ, једна снаге 1000кВА, а друга 630кВА., за 

потребе напајање електричном енергијом опреме за нови експлоатациони метод на 

површинском копу "Суво Врело", на катастарским парцелама број 1547, 1035, 843/1, 

842, 1519/1, 820, 1551, 1550, 1024/2, 1518, 1179, 1202/2, 1208/1, 1210/1, 1212/3, 1212/2, 

1213/2, 1213/1, 1218, 1208/2, 1206, 1203/5, 1203/4 и 1203/3 КО Галовићи, Косјерић, 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 Титан Цементаре доо, из Косјерића, ул. 

Живојина Мишића бб,  за издавање Локацијских услова за изградњу напојних кабл 

водова 6/10кВ и две ТС 6/0,4кВ, једна снаге 1000кВА, а друга 630кВА., за потребе 

напајање електричном енергијом опреме за нови експлоатациони метод на 

површинском копу "Суво Врело", на катастарским парцелама број 1547, 1035, 843/1, 

842, 1519/1, 820, 1551, 1550, 1024/2, 1518, 1179, 1202/2, 1208/1, 1210/1, 1212/3, 1212/2, 

1213/2, 1213/1, 1218, 1208/2, 1206, 1203/5, 1203/4 и 1203/3 КО Галовићи, Косјерић, 

број ROP-KOS-12604-LOC-1/2020 , код овог органа заведен под бројем 353-33/2020 

од 01.06.2020. 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 
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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.  

 

 

Образложење 

 

Инвеститор Титан Цементара доо, из Косјерића, ул. Живојина Мишића бб, 

Косјерић, преко пуномоћника Привредно друштво за пројектовање и извођење 

електро радова Електромонт доо Ужице, ул. Николе Пашића бр. 50, Ужице, кога 

заступа Драгослав Остојић из Ужица, ул. Орловац 31, поднео је преко ЦИС-а захтев 

број ROP-KOS-12604-LOC-1/2020, код овог органа заведен под бројем 353-33/2020 

дана 01.06.2020. године за  издавање Локацијских услова за изградњу напојних кабл 

водова 6/10кВ и две ТС 6/0,4кВ, једна снаге 1000кВА, а друга 630кВА, за потребе 

напајање електричном енергијом опреме за нови експлоатациони метод на 

површинском копу "Суво Врело", ближе описаном у диспозитиву овог закључка. 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

 Пуномоћје за подношење захтева 

 Идејно решење (Главна свеска и Пројекат електроенергетских инсталација 

pdf., и Ситуациони приказ трасе dwg.) 

 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 

локацијских услова  

 Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова 

По пријему захтева надлежни орган је сходно члану 7. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“ 

број 68/2019) и члану 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) проверио испуњеност формалних услова  и утврдио 

следеће недостатке: 

 Уплаћени износ републичке административне таксе није у складу са важећим 

Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 

43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 

50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 

47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. 

изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени 

дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - 

усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019 и 90/2019 

- испр.) - Тарифни бројеви 1 и 171в.  

 У прилогу захтева недостаје доказ о уплати Локалне административне таксе, 

чији је износ регулисан Одлуком о локалним администартивним таксама 

(„Службени лист општина Косјерић“ број 2/10од 2. фебруара 2010.) 
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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. 

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.  

 

 

 

ОБРАДИЛА: РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Ивана Ликић дипл.пр.планер Миломир Јовановић 

 

 

      Доставити:  

- Подносиоцу захтева  

- Објавити на сајту општине Косјерић 
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