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К О С Ј Е Р ИЋ

            Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално - стамбене и имовинско – правне
послове, поступајући по захтеву инвеститора, МИЛАНА ДАМЈАНОВИЋ ПР САМОСТАЛНА ПРОИЗВОДНА И
ТРГОВИНСКА РАДЊА КОСЈЕРКА КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ), ул. Михаила Рогића, 12, МБ: 62412968, ПИБ:
106981122, за издавање решења којим се одобрава извођење радова, на изградњи пољопривредног складишта за
потребе дестилерије на кат. пар. број 504 КО Село Косјерић, поднетом преко пуномоћника, Добривоја
Стевановића Пожеге, на основу члана 8ђ 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 и 37/2019 - др.закон,  9/2020 и 52/2021), члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр.68/2019) и члана 136. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016),  доноси

РЕШЕЊЕ

I ОДБАЦУЈЕ СЕ з а хт е в б р о ј ROP-KOS-3067-ISAW-1/2022 од 04.02.2022. год. инвеститора, МИЛАНА
ДАМЈАНОВИЋ ПР САМОСТАЛНА ПРОИЗВОДНА И ТРГОВИНСКА РАДЊА КОСЈЕРКА КОСЈЕРИЋ
(ВАРОШ), ул. Михаила Рогића, 12, МБ: 62412968, ПИБ: 106981122, за издавање решења којим се одобрава
извођење радова на изградњи пољопривредног складишта за потребе дестилерије на кат. пар. број 504 КО Село
Косјерић, 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 решења, а најкасније 30 дана од дана објављивања решења на интернет страни надлежног органа,
не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа
административну таксу.

О б р а з л о ж е њ е

    Инвеститор, МИЛАН ДАМЈАНОВИЋ ПР САМОСТАЛНА ПРОИЗВОДНА И ТРГОВИНСКА РАДЊА
КОСЈЕРКА КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ), ул. Михаила Рогића, 12, МБ: 62412968, ПИБ: 106981122, преко пуномоћника,
Добривоја Стевановића  из Пожеге, поднео је преко ЦИС-а захтев број ROP-KOS-3067-ISAW-1/2022 од
04.02.2022. год. код овог органа заведен под бројем 351-24/2022, за издавање решења којим се одобрава
извођење радова на изградњи пољопривредног складишта за потребе дестилерије на кат. пар. број 504 КО Село
Косјерић.

Уз захтев је приложена следећа документација:

-  Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;

- Доказ о уплати републичке административне таксе;

- Доказ о уплати локалне административне таксе;

- Пуномоћје за подношење захтева;

- Катастарско – топографски план (pdf i dwg);

- Ситуација (dwg);



- Идејни пројекат – главна свеска, пројекат архитектуре (pdf i dwg);

- Извод из пројекта (pdf).

 Надлежни орган, испитао је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, схосно чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
на основу чега констатује следеће:

Сходно чл. 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем обзиром да
се за извођење предметних радова не прибављају локацијски услови, уз захтев за издавање решења којим се
одобрава извођење радова, потребно је доставити услове за укрштање и паралелно вођење, прибављене ван
обједињене процедуре, непосредно од управљача инсталација водова, како би се избегло укрштање
постојећих инфраструктурних водова са локацијом планираног објекта.
Уз захтев је потребно доставити доказ о плаћеној накнади за промену намене пољопривредног у
грађевинско земљиште, сходно члану 88. став 5. Закона о планирању и изградњи.

На основу свега напред наведеног, а сходно члану 28. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем одлучено је као у диспозитиву решења.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења 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 решења, а најкасније 30 дана од дана објављивања решења 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    

Решење доставити:

Подносиоцу захтева;
Грађевинској инспекцији;
Архиви

 


