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Црна Трава
Општинскa управa општине Црна Трава, Одељење за урбанизам, грађевинске,
комунално-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове, на основу члана 8.
Закона о планирању и изградњи, (,,Службени гласник РС“ број: 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14и145/14), чланова 6-8, Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“ број 113/15 и 96/2016) и члана 192. и 196. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број: 18/2016 )33/97,31/01, и ,,Службени гласник РС,, број:
30/10), поступајући по захтеву инвеститора Боже Бошковић, Београд, ул.Станка
Пауновић Вељка, бр.13, преко пуномоћника Татјане Бошковић Беллотти, Београд,
(Земун), ул. Мирослава Тирша, бр. 3/5, за издавање локацијских услова за
пројектовање и изградњу породичне – викенд куће у насељу Самчекинци, општина
Црна Трава, доноси,
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се захтев инвеститора Боже Бошковића из Београда, ул.Станка
Пауновић Вељка, бр.13, за издавање локацијских услова за изградњу породичне –
викенд куће у насељу Самчекинци, општина Црна Трава, на катастарској парцели бр.
9361, к.о.Црна Трава, општина Црна Трава, јер нису испуњени формални услови за
даље поступање по захтеву, из следећих разлога:
- Техничка документација (Идејно решење), не садржи све потребне податке за
издавање локацијских услова (члан 8., став 2., а у вези члана 35-40.,
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле
техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник
РС“ број : 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016).
Образложење
Божа Бошковић, Београд, ул.Станка Пауновић Вељка, бр.13, преко пуномоћника
Татјане Бошковић Беллотти, Београд, (Земун), ул. Мирослава Тирша, бр. 3/5, поднео
је захтев за издавање локацијских услова за изградњу породичне – викенд куће у
насељу Самчекинци, општина Црна Трава, на катастарској парцели бр. 9361, к.о.Црна
Трава, општина Црна Трава, ј
Уз захтев је поред друге, приложена и следећа документација:
- Техничка документација - Идејно решење, само са графичким прилозима
потписано од стране пуномоћника дигиталним потписом.
Приликом обраде предмета утврђено је:
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-

Не може се утврдити ко је израдио Идејно решење, као и овлашћено лице
пројектанта и одговорни пројектант,
Није приложена главна свеска ИР,
Није приложен ситуациони план са положајем објекта,
Није приложена текстуална документација ИР,
Графички прилози нису израђени на геодетској подлози

Поступајући у складу са чланом 8д ,8ђ. и 53а, Закона о планирању и изградњи,
чланом 8, став 2, а у вези са члана 12., став 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ( „ Службени гласник РС“, бр. 113/2015 и
96/2016)., а на основу утврђених недостатака у ИР, НО је утврдио да нису испуњени
услови за даље поступање по захтеву и донело закључак као у диспозитиву.
Чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи, (,,Службени гласник РС“ број: 72/09,
81/09-исправка,64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),
прописано је да током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво
врши проверу испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену
техничке документације, нити испитује веродостојност докумената прибављених у тој
процедури, већ локацијске услове, грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву
радова потврђује, у складу са актима и другим документима из члана 8б. Овог Закона.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Општинском већу општине Црна Трава, у року од 3 дана од дана пријема Закључка.
Жалба се предаје преко овог органа непосредно писмено или усмено на записник
или шаље препоручено путем поште са општинском административном таксом од
150,00 динара, на текући рачун број: 840-742255843-04, са позивом на број: 05-031.

Обрадио,
Саветник за грађевинске послове, послове
урбанизма, планирања и уређења простора
Зоран Милчић, дипл.инж.грађ.
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Руководилац одељења,
Милча Савић дипл.инж.грађ.
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