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П  о  ж  е  г  а

            Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине Општинске управе у Пожеги, поступајући по захтеву инвеститора Душана Николића из
Ариља, ул. Висока бб, ЈМБГ : 2911984791828, који је поднет преко пуномоћника Костантина
Даничића из Пожеге, ул.Висибабска бр.25, ЈМБГ 2006962791811, за издавање локацијских услова, а
на основу чл.8ђ Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
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, 9/2020 и 52/2021) и члана 12
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник
РС", бр.68/2019) доноси

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Душана Николића из Ариља, ул. Висока бб, ЈМБГ :
2911984791828, који је поднет преко пуномоћника Костантина Даничића из Пожеге, ул.Висибабска
бр.25, ЈМБГ 2006962791811, за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта –
складишта (магацина) производа од лима, на кат. парцели бр.512 КО Милићево Село, јер је захтев
непотпун и не садржи прописану документацију.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог

објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све

утврђене недостаке, не доставља поново документацију уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа

административну таксу.

О б р а з л о ж е њ е

              Инвеститор Душан Николић из Ариља, ул. Висока бб, ЈМБГ : 2911984791828, поднео је

преко свог пуномоћника Костантина Даничића из Пожеге, ул.Висибабска бр.25, ЈМБГ

2006962791811, захтев који се односи на издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта

– складишта (магацина) производа од лима, на кат. парцели бр.512 КО Милићево Село, спратности

П+0, са 100% категорије Б – класификационе ознаке 125221.

                  Захтев је примљен у ЦИС-у дана 24.07.2022.год. и заведен је под бројем ROP-POZ-22693-
LOC-1/2022, а у општинској управи захтев је заведен 25.07.2022.год. под бројем 03 број 350-
461/2022.



                  По пријему захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из чл.6 и 7  Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС",
бр.68/2019), утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију :

Доказ о уплати републичке административне таксе у износу 3.240,00 динара и накнаде за
ЦЕОП у износу 1.000,00 динара,  
Идејно решење за специјализовано складиште затворено са најмање три стране зидовима или
преградама спратност П+0 на кат. парцели бр.512 КО Милићево село, број техничке
документације 19/22 из јула 2022.год., урађено од стране СГЗР„Грађевинар Даничић“,
ул.Болничка бр.25, Пожега,
Графички прилози ИДР у dwg формату (објекат, ситуација),
Овлашћење којим инвеститор овлашћује пројектанта за подношење захтева,
Катастарско-топографски план из марта 2021.год., израђен од стране Геодетска агенција
ГеоПројект из Ариља, ул.Браће Михајловић бр.25, овера : Бранко Бошковић,
Додатна документација (информација о локацији, сагласност сувласника суседне парцеле за
постављање објекта на мањој удаљености од међе која је планом прописана).

По службеној дужности прибављени су Подаци из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода од 02.09.2022.год.  

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље поступање по
поднетом захтев и на основу чл.9 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, прибавио податке од органа надлежног за послове државног премера и
катастра :

Копија плана бр.952-04-145-16605/22 од 15.08.2022.год. издата од стране РГЗ, СКН Пожега и
Копија катаст. плана водова број бр.956-307-17933/22 од 08.08.2022.год. којa је издатa од
стране Републичког геодетског завода – Сектор за катастар непокретности – Одељење за
катастар водова Ужице.

На основу чл.11 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, у
даљем поступку обједињене процедуре упућен је захтев за издавање техничких услова за
пројектовање и прикључење од следећих имаоца јавних овлашћења :

ЈКП „Наш Дом“ Пожега, захев 03 број 350 –461/2022 од 02.09.2022.год.,
ПД „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈА“ д.о.о., Електродистрибуција Ужице, захев 03 број
350 –461/2022 од 02.09.2022.год.
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, захев 03 број 350 –461/2022 од 02.09.2022.год.

У поступку прибављања услова од стране ЈП“Путеви Србије“, Београд, ималац јавних овлашћења
доставио је Допис број : ТС-ПОЗ-22693-О/2022 од 12.09.2022.год. у којем је констатовано следеће :

„За предметну парцелу одређује се  ширина заштитног појаса државног пута IБ реда број 21 ширине
20m и њиме се одређује минимално растојање грађевинске линије. Грађевинска линија предметног
објекта поставља се на минималном растојању 20m од регулационе линије државног пута. У складу
са напред наведеним потребно је кориговати идејно решење и положај објекта на парцели.

 Формирање прикључка предметног објекта на државни пут не може бити изведено директно. У
идејном решењу јасно назначити начин повезивања кат.парцеле 512 на државни пут, а преко
кат.парцела 507/1, 507/2 (уз достављање права службености) и кат.парцеле 506, све у КО Милићево
Село, а према правилима датим Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл.гл. РС", број 50/11).



 Планирану приступну (интерну) саобраћајницу је обавеза пројектовати на растојању у ком се не сме
угрожавати путни профил државног пута, безбедно одвијање саобраћаја на делу државног пута у
непосредној близини, будуће редовно одржавање и не сме проузроковати потешкоће и додатне
трошкове одржавања и експлоатисања. Није дозвољено постављање интерне саобраћајнице
непосредно уз регулациону линију државног пута.“

Сходно члану 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ("Службени гласник РС" бр.68/2019), ако ималац јавних овлашћења достави надлежном
органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у
садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган
без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8 став 2
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

У поступку прибављање услова од стране ЈКП „Наш Дом“ Пожега и ПД
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈА“ д.о.о., процедура није завршена јер наведени имаоци  јавних
овлашћења нису доставили своје услове до доношења Закључка о одбацивању, тј. захтеви од стране
овог органа су сторнирани.

Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због наведених
недостатака, то је овај орган на основу члана 8 став 2 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/2019) и члана 8ђ став 2
Закона о планирању и изградњи, поступио као у диспозитиву и захтев одбацио.

Усаглашен захтев се може поднети у року од 10 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 уплаћена као ни накнада. Напомињемо да је при подношењу усаглашеног
захтева потребно навести број овог предмета у рубрици „претходни предмет у систему е-дозвола
(ако постоји)“.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без
обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања накнаде за
Централну евиденцију.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од три дана од дана
достављања изјавити приговор надлежном општинском већу преко овог органа или електронским
путем кроз централни информациони систем.       

           

Обрадио/ла : Д. Стефановић дипл.инж.арх.                                           

                                                                                                   

                Руководилац,

                                                                                                  Нада Красић, дпп

                                                                                  

 


