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П о ж е г а

 

Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву инвеститора Кнежевић
Миломира, Авалска бр. 20, Ветерник, Нови Сад, ЈМБГ: 2803976800101 који је поднет преко
пуномоћника Константина Даничића из Пожеге, ул. Болничка бр.25 ЈМБГ: 2006962791811 и
односи се на издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, категорије А,
класификациони број 111011, на катастарској парцели бр. 498/2 КО Љутице, на основу
члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(“Сл. гл.РС”, бр.68/2019 од 25.09.2019.) и члана 58. Закона о општем управном поступку („Сл.
лист СРЈ“, бр. 18/2016 и 95/2018),  доноси

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 



 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Кнежевић Миломира, Авалска бр. 20, Ветерник, Нови
Сад, који је поднет преко пуномоћника Константина Даничића из Пожеге, ул. Болничка
бр.25, и који се односи на издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта,
категорије А, класификациони број 111011, на катастарској парцели бр. 498/2 КО Љутице,
јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Кнежевић Миломир, Авалска бр. 20, Ветерник, Нови Сад, ЈМБГ: 2803976800101 преко свог
пуномоћника Константина Даничића из Пожеге, ул. Болничка бр.25, ЈМБГ: 2006962791811
поднео је захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, категорије
А, класификациони број 111011, на катастарској парцели бр. 498/2 КО Љутице.

 Захтев је примљен у ЦИС-у дана 27.10.2022.године у 01:50:48 и заведен је под бројем ROP-
POZ-34313-LOC-1/2022. Предмет је заведен  у Општинској управи Пожега - Одељењу за
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине истог
дана 27.10.2022. године под бројем 350-698/2022. 

 

Уз захтев за издавање локацијских услова достављен је:

доказ о уплати административне таксе

у pdf формату и
потписано

квалификованим
електронским

потписом

доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције

главна свеска ИДР

пројекат архитектуре ИДР

ситуациони план ИДР

Информација о локацији за кат. парцелу бр. 498/2 КО Љутице

Потврда о пријему захтева за издавање локацијских услова

Пуномоћје



 

 

пројекат архитектуре ИДР

у dwg
формату

ситуациони план ИДР

геодетски снимак постојећег стања

геодетски снимак постојећег стања

 

            По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље
поступање по поднетом захтеву. Приликом ове провере, овај орган је утврдио следеће:

-           у складу са чланом 6. Уредбе о локацијским условима (“Сл. гл.РС”, бр.115/2020 од
11.09.2020, а ступила је на снагу 12.09.2020.) који дефинише испуњеност формалних услова
за поступање по захтеву, приложено идејно решење не садржи податке потребне за
издавање локацијских услова односно, у графичком прилогу (ситуациони план) није јасно
приказан начин прикључивања на саобраћајну инфраструктуру. Потребно је прецизно
дефинисати колски и пешачки приступ до јавне саобраћајне површине и побројати све кат.
парцеле преко којих прелази.

-           условима из ПГР предеоне целине Тометино Поље дефинисано је минимално
удаљење објеката од границе суседне парцеле од  5м (на ситуационом плану приложеног
ИДР  је 3м). Уколико се планира постављање објекта на удаљењу мањем од 5м од границе
суседне парцеле (кат. парцела бр. 499 КО Љутице), потребно је прибавити сагласност суседа.

            На основу свега горе поменутог, потребно је усагласити све делове Идејног решења.
Према приложеном Идејном решењу број: 23/22 од октобра 2022. године, урађен од стране
СГЗР „ГРАЂЕВИНАР ДАНИЧИЋ“, Ул. Болничка 25, Пожега,главног и одговорног пројектанта,
Милош Јелисавчић диа, број лиценце 300 О480 15, планирани радови се не могу одобрити.

 

Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да уз захтев
приложи Идејно решење израђено у складу са: Законом о планирању и изградњи
(«Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др., 9/20 и 52/21 ), Правилником о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гл.РС» бр.68/2019) и
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката («Сл.гл.РС» број 73/2019).

Усаглашен захтев се може поднети у року од десет дана од пријема овог закључка, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа,
уз који се не доставља документација поднета уз овај захтев, нити се поново плаћа



административна такса и накнада. Напомињемо да је при подношењу усаглашеног захтева
број овог предмета (ROP-POZ-34313-LOC-1/2022) потребно навести у рубрици „претходни
предмет у систему е-дозвола (ако постоји)“.

 

Овај орган налази да нису испуњени формални услови за даље поступање по поднетом
захтеву, па је донет закључак као у диспозитиву.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 3 дана од дана
пријема истог поднети приговор Општинском већу општине Пожега преко Општинске
управе Пожега – Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине.

 

                        

Обрадила: Ивана Лукић, миа

                                                                                                                     Н а ч е л н и к,

                                                                                                          Нада Красић, дпп                                   
                                   

 


