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Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву инвеститора
Црнковић Горана из Ариља, ул. Хајдук Вељкова бр.4, и Црнковић Иване из Ариља, ул.
Хајдук Вељкова бр.4, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи
жичане ограде на армирано-бетонској цокли у дужини од 327м, на катaстарској парцели
број 507/2 К.О. Милићево Село, на основу члана 136. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018), и члана 28. став 5. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник
РС”, број 68/2019), доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Црнковић Горана из Ариља, ул. Хајдук
Вељкова бр.4, ЈМБГ: 0709988790035, и Црнковић Иване из Ариља, ул. Хајдук Вељкова
бр.4, ЈМБГ: 1605985795021, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на
изградњи жичане ограде на армирано-бетонској цокли у дужини од 327м, категоријенекласификован, на катaстарској парцели број 507/2 К.О. Милићево Село, јер нису
испуњени формални услови за доношење решења о одобрењу за извођење радова.
Образложење
Инвеститори Црнковић Горан из Ариља, ул. Хајдук Вељкова бр.4, и Црнковић
Ивана из Ариља, ул. Хајдук Вељкова бр.4, поднели су захтев преко пуномоћника
Чворовић Милана из Ариља, ул. Мали Остреш бр.46, за издавање решења о одобрењу
за извођење радова на изградњи жичане ограде на армирано-бетонској цокли у дужини
од 327м, категорије-некласификован, на катaстарској парцели број 507/2 К.О. Милићево
Село.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 20.05.2021. године и заведен је под бројем ROPPOZ-14776-ISAW-1/2021. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
дана 20.05.2021. године под бројем 351-210/2021.

Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи
жичане ограде на армирано-бетонској цокли, инвеститори су овом органу доставили
следећу документацију:
-уредно пуномоћје за заступање у овом предмету,
-доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и накнаде
за ЦЕОП,
-катастарско-топографски план катастарске парцеле број 507/2 К.О. Милићево
Село, од 21.10.2020. године, урађен од стране Геодетска агенција „ГЕОПројект“ из
Ариља, са одговорним лицем Бошковић Бранком, маст. инж. геодез. број лиценце 01
0209 12,
-идејни пројекат број ИДП 15/21 из маја 2021. године, који се састоји од главне
свеске, пројекта архитектуре, урађен од стране пројектанта Предузеће за производњу,
промет и услуге „Квадер“ д.о.о. из Ариља, са главним пројектантом Чворовић Миланом,
дипл. грађ. инж. број лиценце 310 7384 04.
Сходно члану 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), преко Сервисне магистрале
органа, а на основу извршеног увида у званичне податке катастра непокретности,
надлежни орган је утврдио да на катастарској парцели број 507/2 К.О. Милићево Село,
право својине имају инвеститори, са заједничким обимом удела.
По пријему захтева и приложене документације овај орган је проверио испуњеност
формалних услова за даље поступање, па је утврдио да нису испуњени формални
услови за доношење решења o одобрењу за извођење радова.
Наиме, чланом 33. став 1. Закона о путевима („Службени гласник РС“ број 41/2018
и 95/2018-др.закон), дефинисано је да је у заштитном појасу поред јавног пута ван
насеља, забрањена изградња грађевинских или других објеката, као и постављање
постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих
садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама
јавног пута и саобраћаја на јавном путу.
Чланом 33. став 2. Закона о путевима („Службени гласник РС“ број 41/2018 и
95/2018-др.закон), дефинисано је да у заштитном појасу из става 1. овог члана може да
се гради, односно поставља линијски инфраструктурни објекат: железничка
инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза,
линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона
инфраструктура и слично, ако су за извођење тих радова прибављени услови и решење
из члана 17. став 1. тачка 2) овог закона, односно по претходно прибављеној сагласности
управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове, у складу са
Просторним планом општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ број 8/2013).
Сходно члану 33. став 3. Закона о путевима („Службени гласник РС“ број 41/2018
и 95/2018-др.закон), управљач јавног пута дужан је да обезбеди контролу извођења
поменутих радова.
Имајући у виду напред наведено, након извршеног увида у графичке прилоге
достављеног идејног пројекта, утврђено је да је пројектована изградња жичане ограде
на армирано-бетонској цокли око плаца, у дужини од 327м, у оквиру заштитног појаса
државног пута IБ реда, који у конкретном случају износи 20м, а у складу са чланом 34.
став 1. тачка 2) Закона о путевима („Службени гласник РС“ број 41/2018 и 95/2018др.закон) и Просторним планом општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ број
8/2013).

Имајући у виду напред наведено, упућују се инвеститори да поднесу захтев за
издавање локацијских услова ради прибављања услова надлежног управљача пута за
планиране радове у оквиру заштитног појаса.
Након исходовања локацијских услова за предметну врсту радова, подносилац
захтева може, у складу са чланом 8ђ. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), и чланом 28. став 9. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС”, број
68/2019), поднети нов, усаглашени захтев у року од тридесет дана од дана објављивања
акта на интернет страници надлежног органа.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Сходно члану 28. став 9. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник
РС”, број 68/2019), против овог решења може се у року од три дана од дана достављања
изјавити приговор електронским путем кроз централни информациони систем
Општинском већу Пожега, преко овог органа.
РУКОВОДИЛАЦ,
Нада Красић, д.п.п.

