РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,
КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: ROP-KOS-17797-LOC-1/2018
Заводни број: 353-40/2018
Датум: 09.08.2018. године
КОСЈЕРИЋ
Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, имовинско – правне и
комунално – стамбене послове Општинске управе Косјерић, решавајући по захтеву за
издавање локацијских услова за доградњу постојећег објекта – котларнице, инвеститора
Општине Косјерић, ул. Олге Грбић бр.10, Косјерић, Матични број правног лица 07357826,
ПИБ 101090892, поднетог преко пуномоћника Марка Барлова из Краљева, ул. Нушићева
бр. 31, за издавање локацијских услова за доградњу постојећег објекта – котларнице , на кат.
парцели број 892/2 КО Варош Косјерић, 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 Општине Косјерић, ул. Олге Грбић бр.10,
Косјерић, Матични број правног лица 07357826, ПИБ 101090892, за издавање локацијских
услова за доградњу постојећег објекта – котларнице , на кат. парцели број 892/2 КО Варош
Косјерић, број ROP-KOS-17797-LOC-1/2018, код овог органа заведен под бројем 35340/2018 од 25.06.2018. 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 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 Општина Косјерић, ул. Олге Грбић бр.10, Косјерић, Матични број
правног лица 07357826, ПИБ 101090892 преко пуномоћника Марка Барлова из Краљева, ул.
Нушићева бр. 31 поднео је преко ЦИС-а захтев број ROP-KOS-17797-LOC-1/2018, код овог
органа заведен под бројем 353-40/2015 дана 25.06.2018. године за издавање Локацијских
услова за доградњу постојећег објекта - котларнице, ближе описаног у диспозитиву овог
закључка.

Уз захтев је приложена следећа документација:











Потврда о пријему захтева за издавање локацијских услова (пдф)
Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (ТОПЛАНА СИТ
СЕРТИФИКОВАНО -1.пдф)
Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (ТОПЛАНА СИТ
СЕРТИФИКОВАНО.пдф)
Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (36 СИТУАЦИЈА
2Д.dwg)
Пуномоћје (овлашћење потписано.пдф)
Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских
услова (РАТ и такса ЦЕОП -П.pdf)
Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова (РАТ и такса
ЦЕОП -П.pdf)
Идејно решење (001 Котларница Косјерић 1.свеска -ИДР -П.pdf)
Идејно решење (180530 Котларница - ИДР.dwg)
Идејно решење (000 Котларница 0.свеска -П.pdf)
Број техничке документације 030/180425, Краљево, мај 2018.године
Пројектант – Биро за пројектовање, инжењеринг и надзор „Бармат“, Татјана Барлов
пр
Одговорно лице пројектанта – Татјана Барлов дипл.инж.грађ.
Главни пројектант - Марко Барлов дипл.инж.грађ, Лиценца 3610 H789 09

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 надлежни орган констатује следеће:
Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција доо“ Београд, Огранак
електродистрибуција Ужице, ул. Момчила Тешића бр.12, Ужице, у обавештењу број 8.M
1.0.0-D-09.18.-198766-18 од 20.07.2018. године, наводи да није у могућности да изда тражене
услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем због недостатака у садржини
Идејног решења и захтева, у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.
Гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 69/2016 и 67/2017).
Подаци потребни за издавање услова за пројектовање и прикључење :
 Подаци о странки (име, презиме, ЈМБГ, место, адреса, пословно име, ПИБ и
сл.)
 Број кат.парецеле(ла), назив катастарске општине(на)
 Адреса објекта (уколико поостоји) и место
 Површина(е) катастарске(ских) парцеле(ла)
 Врста радова
 Намена објекта
 Категорија и класификациони број(еви) објекта у складу са наменом
 Бруто површина објекта
 Врста прикључка – привремени – трајни
 Врста мерног уређаја – монофазно бројило – трофазно бројило – мерна група
 Број тарифа – једна – две
 Начин грејања
 Намена и број функционалних јединица са потребним енергетским
капацитетима, односно потребним снагама (разврстано по улазима)
 Уколико су се на предметној парцели налазили објекти којима је
испоручивана електрична енергија, тада се обавезно спецификацију одобрене
снаге, ЕД број, и опционо број издатог одобрења




Спецификације нетипичих трошила
Графичка документација из члана 40. Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката („Сл. Гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016,
69/2016 и 67/2017)
Недостајућа документација:
-

Уредно попуњен захтев за издавање локацијских услова, којег је подносилац захтева
доставио НО
Идејно решење урађено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката („Сл. Гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 69/2016 и 67/2017)

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.
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.
ОБРАДИЛА:
Ивана Јанковић дипл.пр.планер

-

Закључак доставити:
Подносиоцу захтева
Објавити на сајту општине Косјерић

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Милинко Крстић

