Република Србија

ОПШТИНА ПОЖЕГА
Oпштинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
03 број 350 –12/2022
ROP-POZ-1257-LOC-1/2022
03.02.2022.године
Пожега
Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући
по захтеву инвеститора ИНМОЛД ПЛАСТ ДОО Пожега, ул. Војводе Мишића број 5, матични број: 20923555, ПИБ: 108053312, поднетог
преко пуномоћника Срђана Кораћа из Пожеге, Расна бб, ЈМБГ: 0411972791814, за издавање Локацијских услова за изградњу спољашње и
унутрашње гасне инсталације на катастарској парцели број 1559/1 КО Пожега на основу члана 136. Закона о општем управном поступку
(«Сл.гл.РС» 18/2016 и 95/2018) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гл.РС»
бр.68/2019) доноси
ЗАК ЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ИНМОЛД ПЛАСТ ДОО Пожега, ул. Војводе Мишића број 5, матични број: 20923555, ПИБ: 108053312,
поднетог преко пуномоћника Срђана Кораћа из Пожеге, Расна бб, ЈМБГ: 0411972791814, за издавање Локацијских услова за изградњу
спољашње и унутрашње гасне инсталације на катастарској парцели број 1559/1 КО Пожега, јер нису испуњени сви формални услови за даље
поступање по захтеву и Идејно решење не садржи податке потребне за издавање Локацијских услова.
Об ра зл о ж е њ е

Инвеститор ИНМОЛД ПЛАСТ ДОО Пожега, ул. Војводе Мишића број 5, матични број: 20923555, ПИБ: 108053312, је преко пуномоћника
Срђана Кораћа из Пожеге, Расна бб, ЈМБГ: 0411972791814, поднео захтев за издавање Локацијских услова за изградњу спољашње и
унутрашње гасне инсталације на катастарској парцели број 1559/1 КО Пожега
Захтев је примљен кроз ЦИС дана 06.01.2022. године у 09:55:35 часова и заведен је под бројем ROP-POZ-25900-LOCА-3/2022.
Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине дана 19.01.2022. .године под бројем 03 број 350-12/2022.
Уз захтев за издавање Локацијских услова достављена је следећа документација:
Пуномоћје које је потписано квалификованим електронским потписом;
Идејно решење - Цртежи у dwg формату;
Идејно решење – ИДП ИНМОЛД ПЛАСТ у pdf формату;
Доказ о уплати таксе од стране надлежног републичког органа у износу од 3240,00 динара као и доказ о уплати за ЦЕОП у износу од 1000,00
динара .
По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље поступање по поднетом захтеву.
Том приликом уочени су следећи недостаци:
Чланом 7 став 1. тачка 4) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС”, број
68/2019), прописано је да се уз захтев прилаже доказ о уплати административне таксе за подношење захтева, као и доказ о уплати накнаде за
Централну евиденцију.

У складу са тарифним бројем 1. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/2003, 51/2003-испр.,
61/2005, 101/2005-др.Закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин.изн., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013-усклађени
дин.изн., 65/2013-др.Закон, 57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин.изн., 61/2017усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени дин.изн., 95/2018 и 38/2019-усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр.,
98/2020-усклађени дин. изн., 144/2020 и 62/2021-усклађени дин.изн.), републичка административна такса за захтев износи 330,00 динара, док
републичка административна такса за издавање Локацијских услова од стране надлежног органа за објекат Г категорије износи 3.880,00
динара складу са тарифним бројем 165. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/2003, 51/2003испр., 61/2005, 101/2005-др.Закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин.изн., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013усклађени дин.изн., 65/2013-др.Закон, 57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин.изн.,
61/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени дин.изн., 95/2018 и 38/2019-усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019испр., 98/2020-усклађени дин. изн., 144/2020 и 62/2021-усклађени дин.изн.), што збирно представља износ од 4.210,00 динара а подносилац
захтева је приложио доказ о уплати поменутих такси у укупном износу од 3.240,00 динара.
Извршеним увидом у достављену документацију уз поднети захтев, надлежни орган је утврдио да је подносилац захтева приложио доказ о
уплати накнаде за Централну евиденцију обједињене процедуре за издавање Локацијских услова за изградњу спољашње и унутрашње гасне
инсталације на катастарској парцели број 1559/1 КО Пожега у износу од 1.000,00 динара а за класе објеката из категорије В и Г , за
планиране радове потебно је приложити доказ о уплати поменуте таксе у износу од 2.000,00 динара.
Поред наведеног, потребно је, приложити и Геодетски снимак – постојећег и планираног стања на катастарској подлози као и сву осталу
потребну документацију у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник
РС”, број 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 73/19).
Према приложеном ИДП унутрашња гасна инсталација за пословни објекат-управна зградау власништву ИНМОЛД ПЛАСТ доо Књаза
Милоша 70, Пожега, бр.техничке документације 063/21 од децембра 2021. год., главног пројектанта и одговорно лице пројектанта-Срђан
Кораћ, дипл.инг.маш., број лиценце: 330 D148 06 и на основу свега горе поменутог, 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 која је правилно поднета уз овај захтев. Напомињемо да је при
подношењу усаглашеног захтева број овог предмета потребно навести у рубрици „претходни предмет у систему е-дозвола (ако постоји)“.
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.
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