РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,
КОМУНАЛНО - СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: ROP-KOS-657-LOCA-3/2018
Заводни број: 353-31/2018
Датум: 31.05.2018. године
КОСЈЕРИЋ
Одeљење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално - стамбене и
имовинско – правне послове Општинске управе Косјерић, ул. Олге Грбић бр.10, Косјерић,
решавајући по захтеву за измену локацијских услова, инвеститора „СОФРОНИЈЕВИЋ“ доо,
из Косјерића , ул. Светозара Познановића бр.7, Матични број правног лица: 20226447, ПИБ:
104757399 , на основу чл. 12 став 2 у складу са чланом 8 став 2 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“ број
113/2015,96/2016 и 120/2017), а у вези са чланм 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 и 145/2014), и чланом 146. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС“ бр.18/2016) доноси:
ЗАКЉУЧАК
I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора, „СОФРОНИЈЕВИЋ“ доо, из Косјерића , ул. Светозара
Познановића бр.7, за измену локацијских услова за изградњу гаражe са пословним
простором, број ROP-KOS-657-LOCA-3/2018, код овог органа заведен под бројем 35331/2018 од 14.05.2018. године, као непотпун, због неиспуњености формалних услова за
поступање по захтеву.
II Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка а најкасније 30
дана од дана његовог објављивања на интернет страни надлежног органа, поднесе усаглашен
захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који
је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу и
накнаду за подношење захтева.

Образложење
Одeљењу за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално - стамбене и
имовинско – правне послове Општинске управе Косјерић, обратио се инвеститор ,
„СОФРОНИЈЕВИЋ“ доо, из Косјерића , ул. Светозара Познановића бр.7, захтевом за измену
локацијских услова за изградњу гаража са пословним простором на кат.парцели 365 КО
Варош Косјерић, општина Косјерић.

Уз захтев је приложена следећа документација:

















Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова (уплатница
ЦЕОП.пдф)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (локална таксе.пдф)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (републицка такса.пдф)
Идејно решење (Идејно решење__20180514120128.дwфx)
Идејно решење (Идејно решење__20180514115951.пдф)
Идејно решење (Идејно решење__20180514120015.пдф)
Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози ( стања на катастарској
подлози__20180514120102.дwг)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (ЛОКАЦИЈСКИ
УСЛОВИ.пдф)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (Уговор ЕПС.пдф)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (Услови ЕЛАН.пдф)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (Услови ЕПС-а скица.пдф)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (Услови ЕПС-а.пдф)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (услови Телекома.пдф)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (услови застите уивотне
средине.пдф)
Докази о уплатама (захтев за ЕПС стр.1.пдф)
Докази о уплатама (захтев за ЕПС стр.2.пдф)

У складу са чланом 12. став 2 и чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ( „Службени Гласник РС“, број 113/2015, 96/2016
и 120/2017) и чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи, увидом у обавештење имаоца
јавног овлашћења Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, водопривредни
центар „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“, Ужице број 4618/1 од 30.05.2018. године, да се не
могу издати водни услови за пројектовање и прикључење због недостатака документације
достављене уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган констатује следеће:
Садржај приложене документације није у складу са Уредбом о начину поступања
надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у
погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (бр 110-00-163/2015-07 од
19.05.2015. године). Идејно решење потребно је допунити према Прилогу 3 – „Списак
података и прилога који морају бити садржани у идејном решењу“ из наведеног Упутства са
подацима наведеним у тачкама 4.), 8.) и тачки 6.) став 2 Прилог 3.
У приложеној техничкој документацији није наведено следеће:
1.Приказ евакуације технолошко отпадних вода уколико постоје и место њиховог
сакупљања, третирања и укључења у реципијент (водоток, канализација, канал, септичка
јама);
2.Приказ прикупљања и одвођења атмосферских вода са објекта и манипулативних
платоа;
3.У ИДР-у, мора бити текстуално, нумерички и графички приказан начин, место и
врста укључења отпадних вода.
На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву.
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.

Ако уз усаглашен захтев подносилац достави измењен документ у односу на документ
који је већ доставио уз одбачен захтев, надлежни орган ће поступити по том измењеном
документу.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити
приговор Општинском већу Општинске управе Косјерић у року од три дана од дана
достављања.

Обрадила:
Ивана Јанковић дипл.пр.планер

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОШТИНСКЕ УПРАВЕ
Број:112-48-37/2017 од 23.04.2018.год.
Драган Милаковић

