РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: ROP-KOS-30553-CPI-2/2019
Заводни број: 351- 2/2019
Датум: 09.01.2019.год.
КОСЈЕРИЋ
Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и
имовинско – правне послове, Општинске управе Косјерић, решавајући по захтеву
инвеститора, Вере Глигоријевић из Косјерића, ул. Рада Ђорђевића бр. 5, за издавање
грађевинске дозволе за адаптацију, доградњу и промену намене помоћног објекта на кат.
пар. број 2581/1 и 2581/2 КО Село Косјерић, поднетом преко пуномоћника, Катарине
Новаковић из Ваљева, ул. Владике Николаја бр. 15, на основу чл. 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, 145/2014 и 83/2018 ), члана 17. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени Гласник
РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 146. Закона о општем управном поступку
(„Службени Гласник РС“ број 18/2016), доноси
ЗАКЉУЧАК
I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Вере Глигоријевић из Косјерића, ул. Рада Ђорђевића бр. 5, за
издавање грађевинске дозволе за адаптацију, доградњу и промену намене помоћног објекта
у радионицу на кат. пар. број 2581/1 и 2581/2 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 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, Вера Глигоријевић из Косјерића, ул. Рада Ђорђевића бр. 5, преко
пуномоћника , Катарине Новаковић из Ваљева, ул. Владике Николаја бр. 15, поднела је преко
ЦИС-а захтев ROP-KOS-30553-CPI-2/2019, код овог органа заведен под бројем 351-2/2019
дана 08.01.2019. године за издавање грађевинске дозволе за извођење радова на адаптацији,
доградњи и промени намене постојећег помоћног објекта у радионицу, на кат. пар. број
2581/1 и 2581/2 КО Село Косјерић, ближе описану у диспозитиву овог решења.
Уз захтев је приложена следећа документација:
-

-

Доказ о уплати административне таксе и накнаде за ЦЕОП;
Извод из пројекта за грађевинску дозволу са изјавом вршиоца техничке контроле;
Пројекат за грађевинску дозволу (Главна свеска, Пројекат архитектуре, Пројекат
конструкције и Елаборат заштите од пожара) израђен од Грађевинског предузећа
„Трем Градња“ д.о.о. Ваљево, број техничке документације 1-12, децембар 2018.
године;
Решење органа надлежног за заштиту животне средине број 501-26/2018 од
25.12.2018. године;

-

Пуномоћје за подношење захтева;

У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи и члана 17. 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:
-

-

Уз захтев није достављен доказ о плаћеној накнади за промену намене
пољопривредног у грађевинско земљиште, у складу са чланом 88. став 5 Закона
о планирању и изградњи;
Решење органа надлежног за заштиту животне средине број 501-26/2018 од
25.12.2018. године издато је на име Ане Глигоријевић ПР, Производња сокова
„Srberry“ Косјерић, ул. Карађорђева бр.6, док је као инвеститор, у захтеву и
пројектно – теничкој документацији наведена Вера Глигоријевић из Косјерића,
ул. Рада Ђорђевића бр. 5;

Чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем прописано је да, ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву,
надлежни орган захтев за издавање грађевинске 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.

ОБРАДИЛА:
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Закључак доставити:
Подносиоцу захтева;
Објавити на сајту општине Косјерић
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