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Општинска управа Пожега - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву инвеститора Славише Јовића из
Београда, Улица Димитрија Туцовића број 121/6, ЈМБГ: 1805960710349, који је поднет преко
пуномоћника Владимира Главинића из Ивањице, Улица Драгише Мићића број 8, ЈМБГ:
1201973792619, за издавање локацијских услова за изградњу стамбене зграде са једним станом,
111011, на катастарској парцели број 1262/7 КО Тометино Поље, на основу члана 146. 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

 

З А К Љ У Ч А К

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Славише Јовића из Београда, Улица Димитрија Туцовића број
121/6, ЈМБГ: 1805960710349, поднет преко пуномоћника Владимира Главинића из Ивањице,
Улица Драгише Мићића број 8, ЈМБГ: 1201973792619, за издавање локацијских услова за



изградњу стамбене зграде са једним станом, 111011, на катастарској парцели број 1262/7 КО
Тометино Поље, јер идејно решење не садржи податке за издавање локацијских услова.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Инвеститор Славиша Јовић из Београда, Улица Димитрија Туцовића број 121/6, ЈМБГ:
1805960710349, поднео је захтев преко пуномоћника Владимира Главинића из Ивањице, Улица
Драгише Мићића број 8, ЈМБГ: 1201973792619, за издавање локацијских услова за изградњу
стамбене зграде са једним станом, 111011, на катастарској парцели број 1262/7 КО Тометино
Поље.

Захтев је примљен ЦИС-у дана 13.07.2022. године у 19:45 часова и заведен је под бројем ROP-
POZ-21554-LOC-1/2022.

Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине следећег радног дана 14.07.2022.
године под бројем 03 број 350 – 448/2022.

 

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:

Идејно решење (Главна свеска и Пројекат архитектуре у pdf формату као и графички
прилози у dwg формату),
Катастарско-топографски план у pdf и dwg формату,
Пуномоћје.

 

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље поступање по
поднетом захтеву.

Том приликом уочени су следећи недостаци у Идејном решењу:

-          У техничком опису Пројекта архитектуре, део „Локација и подаци о објекту“,
наведено је да се у дворишту стамбеног објекта планира базен димензија 7,00м х3,50м х
1,50м а исти је приказан и на Ситуацији. Сходно Правилнику о посебној врсти објеката и
посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и
врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о
одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке
документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи
(«Сл.гл.РС» бр.102/2020, 16/2021 и 87/2021), члан 2., посебне врсте објеката и посебне врсте
радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа су (између осталог)
грађење једноставних помоћних објеката који се граде на истој катастарској парцели на
којој је саграђен главни објекат, а који се изводе на начин да не ометају редовно
коришћење суседних објеката – вртни базени и рибњаци површине до 25 м² и дубине до
1,2 м. Сходно томе, за базен дубине 1,5 м потребно је прибавити решење о одобрењу за



извођење радова на изградњи, па је потребно исходовати и локацијске услове. У
усаглашеном захтеву за издавање локацијских услова потребно је навести два објекта,
односно поред стамбене зграде са једним станом, како је сада наведено, додати и други
објекат исте класификације 111011 – објекат у функцији стамбене зграде са једним
станом – базен. У идејном решењу потребно је испројектовати овај помоћни објекат
односно приказати га у свим сегментима – у главној свесци и у свим деловима техничке
документације, укључити његове површине у заузетост, приказати га у основи и на
пресеку итд.

-          У Главној свесци је наведено да се приступ остварује посредно са општинског
некатегорисаног пута, означеног као катастарска парцела број 1263 КО Тометно Поље.
Потребно је дефинисати преко којих катастарских парцела се посредно приступа овој
локацији са поменутог општинског пута, јер је потребно да се до издавања грађевинске
дозволе реше имовинско правни односи за приступ.

-          У графичком делу Пројекта архитектуре – Ситуација, није назначен колски и
пешачки улаз на парцелу, као ни улаз у објекат, зелена површина, поплочање. Објекат је
приказан линијски, терен где се гради је приказан у затеченом стању, са изохипсама.
Потребно је на Ситуацији приказати објекат као основу приземља са линијом стрехе и
крова и са усвојеним висинским котама терена, сходно правилима струке. Сву планирану
интервенцију на природном терену приказати на ситуацији.

 

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

 

Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да допуни идејно
решење како је наведено горе у тексту.

 

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, нити се поново плаћа
административна такса која је у овом захтеву исправно уплаћена као ни накнада. 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.           

 

 

Обрађивач :

Ивана Кораћ, маст.инж.арх.                                                                          РУКОВОДИЛАЦ ,



                                                                                                                   Нада Красић, д.п.п.  


