Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА

Oпштинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број предмета: ROP-POZ-33732-LOC-1/2017
Заводни број: 03 бр. 350-273/2017
13.11.2017.године
ПОЖЕГА
Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву
инвеститорa Јелић Драгана из Пожеге, улица Цара Душана бр.10, ЈМБГ
2806939791827, поднетог преко пуномоћника Кораћ Срђана из Расне, ЈМБГ
0411972791814, за издавање локацијских услова за изградњу унутрашње гасне
инсталације у породични стамбени објекат изграђен на кат. парцели бр.492/6 КО
Пожега, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 и 96/2016) доноси
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститорa Јелић Драгана из Пожеге, улица Цара
Душана бр.10, ЈМБГ 2806939791827, поднетог преко пуномоћника Кораћ Срђана из
Расне, ЈМБГ 0411972791814, за издавање локацијских услова за изградњу унутрашње
гасне инсталације у породични стамбени објекат изграђен на кат. парцели бр.492/6 КО
Пожега, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву.
Образложење
Јелић Драган из Пожеге, улица Цара Душана бр.10, ЈМБГ 2806939791827, преко
свог пуномоћника Кораћ Срђана из Расне бб, ЈМБГ 0411972791814, поднео је захтев за
издавање локацијских услова за изградњу унутрашње гасне инсталације у породични
стамбени објекат изграђен на кат. парцели бр.492/6 КО Пожега.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављен је доказ о уплати
административне таксе, доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције,
копија плана број 953-1/2010-173 од 16.04.2010.године, овлашћење пуномоћника,
Решење СИГас-а број 358-2 од 29.04.2010.године, идејно решењe у pdf формату главна свеска и машински пројекат (текстуална, нумеричка и графичка документација),
као и графичка документација у dwg формату (ситуација, основа и аксонометрија).
Имајући у виду да је уз захтев приложена документација из катастра и Решење
СИГас-а из 2010. године, ово Одељење је од РГЗ-СКН Пожега и предузећа СИГас
тражило потврду да ли је приложена документација важећа.
Као одговор на тражену валидацију, РГЗ-СКН Пожега је издало нову
документацију – Препис листа непокретности број 950, Копију плана парцеле и
Уверење да на предметној парцели нема подземних инсталација, све број: 952-0479/2017 од 06.11.2017.године. Такође, предузеће СИГас је доставило иновирано
Решење за прикључење број 358-2/1 од 09.11.2017.године.
У даљој обради предметног захтева овај орган је проверио испуњеност
формалних услова за даље поступање по истом.
Приликом ове провере, утврђено је да делови графичке документације идејног
решења нису међусобно усклађени, тј. графички прилози број 2 (основа) и број 3
(аксонометрија) нису усклађени са графичким прилогом бр.1 (ситуација), те се на
основу приложеног не може утврдити да се ради о истом објекту.
Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да
међусобно усклади графичке прилоге идејног решења.

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-33732-LOC-1/2017) потребно
навести у рубрици „претходни предмет у систему е-дозвола (ако постоји)“.
Због свега претходно наведеног, 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, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине.

ПО Н а ч е л н и к - а ,
Мирјана Вајовић, дпп

