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ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ
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КОСЈЕРИЋ
Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и
имовинско – правне послове, Општинске управе Косјерић, решaвајући по захтеву
инвеститора, Миливојевић Славослава из Скакаваца, за издавање употребне дозволе за
пословно – стамбени објекат на кат. пар. број 780/7 КО Варош Косјерић, у улици Николе
Тесле бр. 11 у Косјерићу, поднетом преко пуномоћника Миљка Ковачевића из Пожеге на
основу чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Службени Гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени Гласник РС“ број 113/2015 и 96/2016) и члана 146. Закона о општем управном
поступку („Службени Гласник РС“ број 18/2016), доноси
ЗАКЉУЧАК
I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Миливојевић Славослава из Скакаваца, за издавање
употребне дозволе за пословно – стамбени објекат на кат. пар. број 780/7 КО Варош
Косјерић, у улици Николе Тесле бр. 11 у Косјерићу, број ROP-KOS-32755-IUP-1/2017, код
овог органа заведен под бројем 351-520/2017 од 23.10.2017. 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.

Образложење
Инвеститор, Миливојевић Славослав из Скакаваца, преко пуномоћника, Миљка
Ковачевића из Пожеге поднео је, преко ЦИС-а, захтев ROP-KOS-32755-IUP-1/2017, код овог
органа заведен под бројем 351-520/2017 дана 23.10.2017. године за издавање употребне
дозволе за пословно – стамбени објекат на кат. пар. број 780/7 КО Варош Косјерић, ближе
описан у диспозитиву овог решења.
Уз захтев је приложена следећа документација:
- Доказ о уплати административне таксе и накнаде за ЦЕОП;
- Овлашћење за подношење захтева;
- Решење о превођењу привременог објекта у трајни број 351-79/07-02 од
25.03.2008. године;
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат;
- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације,
- Елаборат етажирања;

-

Извештај и записник комисије за технички преглед изведених радова са
предлогом за издавање употребне дозволе

У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи и чланом 43. 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 :
-

Агенција за грађевински инжењеринг „Инг Пројект“ из Пожеге, по овлашћењу
инвеститора формирала је комисију за технички преглед изведених радова, а иста
агенција наведена је у извештају комисије за технички преглед изведених радова
као пројектант предметног објекта, што је супротно одредбама члана 16. став 4
Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за
употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним
гарантним роковима за поједине врсте објеката ("Службени гласнику РС",
бр.27/2015 од 18.3.2015. године).

-

Уз захтев није достављен пројекат изведеног објекта, односно пројекат за
извођење, сходно члану 158 став 3 Закона о планирању и изградњи.

Чланом 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени Гласник РС“ број 113/2015 и 96/2016) прописано је да, ако нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган захтев за издавање
употребне дозволе одбацује закључком уз навођење свих недостатака.
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.
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