
Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број: ROP-KOS-40747-LOC-3/2022

Заводни број: 353-56/2022

Датум: 14. 07. 2022. 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 Дениза Хотија из Панчева, ул. Кеј Радоја Дакића бр.17, ЈМБГ 0306987920018, 
за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на катастарској парцели број
587 КО Росићи, поднетом преко пуномоћника Наташе Митрески из Панчева, ул. Доситеја
Обрадовића бр.8/314, ЈМБГ 2005972865027 на основу члана 92 став 1, тачка 5, и члана 136
Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично
тумачење) доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Дениза Хотија из Панчева, ул. Кеј Радоја Дакића бр.17, ЈМБГ
0306987920018,  за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на
катастарској парцели број 587 КО Росићи,  поднет преко пуномоћника Наташе Митрески из
Панчева, ул. Доситеја Обрадовића бр.8/314, ЈМБГ 2005972865027, , број ROP-KOS-40747-
LOC-3/2022, код надлежног органа заведен под бројем 353-56/2022 од 22. 06. 2022. године.

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор Дениз Хоти из Панчева, ул. Кеј Радоја Дакића бр.17, ЈМБГ 0306987920018,
преко пуномоћника Наташе Митрески из Панчева, ул. Доситеја Обрадовића бр.8/314, ЈМБГ
2005972865027, поднео је захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног
објекта на катастарској парцели број 587 КО Росићи, број ROP-KOS-40747-LOC-3/2022, код
надлежног органа заведен под бројем 353-56/2022 од 22. 06. 2022. године.

Увидом у досије предмета преко ЦИС-а, надлежни орган констатовао је да су за исти
објекат, истог инвеститора, на истој катастарској парцели број 587 КО Росићи, већ издати
локацијски услови и решење о грађевинској дозволи, које је постало правноснажно.

У складу са  чланом 92 Закона о општем управном поступку став 1, тачка 5 ("Сл. гласник
РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), орган решењем одбацује захтев којим је
покренут поступак ако се у истој управној ствари већ води управни или судски поступак или
је о њој већ правноснажно одлучено решењем којим је странци признато право или
наложена нека обавеза.

На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:



Против овог решења подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу
Општине Косјерић, преко Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове,
комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општинске управе Косјерић, ул. Олге
Грбић бр.10, у року од три дана од дана достављања локацијских услова, или електронским
путем кроз централни информациони систем.
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