
 

Број: ROP-KOS-30553-CPIH-3/2019 
Заводни број: 351- 2/2019 

Датум: 18.02.2019.год. 

К О С Ј Е Р И Ћ 
 

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

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

инвеститора, Вере Глигоријевић из Косјерића, ул. Рада Ђорђевића бр. 5, за издавање 
грађевинске дозволе за доградњу, адаптацију и промену намене помоћног објекта на кат. 

пар. број број 2583 и 2581/1 КО Село Косјерић, поднетом преко пуномоћника, Ковачевић 

Бранислава из Ваљева, ул. Зеке Буљубаше бр. 8, 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,  145/2014 и 83/2018 ), 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 Вере Глигоријевић из Косјерића, ул. Рада Ђорђевића бр. 5, за 

издавање грађевинске дозволе за адаптацију,  доградњу и промену намене помоћног објекта 
у радионицу на кат. пар. број 2583 и 2581/1 КО Село Косјерић, због неиспуњености 

формалних услова за поступање по захтеву. 

 

Образложење 
 

Инвеститор, Вера Глигоријевић из Косјерића, ул. Рада Ђорђевића бр. 5,  преко 

пуномоћника, Ковачевић Бранислава из Ваљева, поднела је преко ЦИС-а усаглашен захтев  
ROP-KOS-30553-CPIH-3/2019 , код овог органа заведен под бројем  351-18/2019 дана  

18.02.2019. године за  издавање грађевинске дозволе за извођење радова на  доградњи, 

адаптацији и промени намене постојећег помоћног  објекта у радионицу, на кат. пар. број  

2581/1 и 2581/2 КО Село Косјерић, ближе описану у диспозитиву овог решења. 
 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

 
- Уговор између инвеститора и финансијера (ugovor 1-1.pdf) 

- Пројекат за грађевинску дозволу (4.Vera Gligorijevic PGD.pdf) 

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу (5.Izvod iz projekta-Vera.pdf) 
- Остала документа захтева за издавање грађевинске дозволе (6.Crtezi Vera Gligоrijevic 

PGD.dwfx) 

- Остала документа захтева за издавање грађевинске дозволе (Uplata za RGZ-2.pdf) 

- Остала документа захтева за издавање грађевинске дозволе (Uplata za promenu 
namene zemlj..pdf) 

- Остала документа захтева за издавање грађевинске дозволе (Resenje o promeni namene 

zemlj..pdf) 
- Пуномоћје за подношење захтева за грађевинску дозволу (punomocje Vera 

Gligorijevic.pdf) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk72/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk81/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk24/11
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk121/12


У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи и члана 17. 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: 
 

- У захтеву за издавње грађевинске дозволе није наведена катастарска парцела 

2581/1 КО Село Косјерић; 

- У општим подацима о објекту и локацији, који су саставни део главне свеске 
пројекта за грађевинску дозволу, потребно је унети тачне податке о површинама 

парцела на којима се изводе радови, као и тачне индексе заузетости и 

изграђености; 
- Пројекат за грађевинску дозволу и Извод из пројекта нису потписани 

квалификованим електронским потписом Главног пројектанта, као и одговорних 

пројектаната сваког посебног дела, у складу са  Правилником о садржини, начину 
и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објеката – Прилог 12 ("Службени гласник РС", бр. 72/2018 ) и    

чл. 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем. 

Чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем прописано је да, ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, 

надлежни орган захтев за издавање грађевинске дозволе одбацује закључком уз навођење 

свих недостатака. 
 У складу са чл. 18. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, подносилац захтева може само једном искористити право подношења 

усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен и поновног плаћања прописаних такси и накнада. 
 

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. 

 
 

 

 
 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 Славица Петровић 
 

 

 

 
 

 

    Закључак доставити:  
- Подносиоцу захтева;  

- Објавити на сајту општине Косјерић 

 

 


	- Уговор између инвеститора и финансијера (ugovor 1-1.pdf)
	- Пројекат за грађевинску дозволу (4.Vera Gligorijevic PGD.pdf)
	- Извод из пројекта за грађевинску дозволу (5.Izvod iz projekta-Vera.pdf)
	- Остала документа захтева за издавање грађевинске дозволе (6.Crtezi Vera Gligоrijevic PGD.dwfx)
	- Остала документа захтева за издавање грађевинске дозволе (Uplata za RGZ-2.pdf)
	- Остала документа захтева за издавање грађевинске дозволе (Uplata za promenu namene zemlj..pdf)
	- Остала документа захтева за издавање грађевинске дозволе (Resenje o promeni namene zemlj..pdf)
	- Пуномоћје за подношење захтева за грађевинску дозволу (punomocje Vera Gligorijevic.pdf)

