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Пожега
Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву инвеститора
Јаковљевић Мишка из Пожеге, Прилипац бб, за издавање одобрења за извођење
радова на реконструкцији система за снабдевање водом, на кат. парц. број 50/1 К.О.
Прилипац, на основу члана 28. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (“Сл.гл.РС”, бр.68/2019), доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Јаковљевић Мишка из Пожеге, Прилипац бб,
ЈМБГ: 0304966791828, за издавање одобрења за извођење радова на реконструкцији
система за снабдевање водом, на кат. парц. број 50/1 К.О. Прилипац, јер нису
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву.
Образложење
Инвеститор Јаковљевић Мишко из Пожеге, Прилипац бб, поднео је захтев преко
пуномоћника Ковачевић Миљка из Пожеге, за издавање одобрења за извођење
радова на реконструкцији система за снабдевање водом, на кат. парц. број 50/1 К.О.
Прилипац.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 28.12.2019. године и заведен је под бројем
ROP-POZ-39872-ISAW-1/2019. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега,
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине дана 30.12.2019. године под бројем 351-571/2019.
Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова на реконструкцији
система за снабдевање водом, инвеститор је овом органу доставио следећу
документацију:
-уредно пуномоћје за заступање,
-доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и
накнаде за ЦЕОП,
-информацију о локацији овог органа 03 број 350-280/19, од 31.10.2019. године,
-препис листа непокретности број 1744 за К.О. Пожега, број: 952-1/2019-1118 од
09.08.2019. године,
-препис листа непокретности број 311 за К.О. Прилипац, број: 953-1/2019-246
од 30.10.2019. године,

-копију плана кат. парц. бр. 50/1 К.О. Прилипац, број: 953-1/2019-246 од
30.10.2019. године,
-уверење Општинске управе општине Пожега, Одељење за привреду и локални
економски развој 03 број 465-100/2019 од 29.10.2019. године, којим се потврђује да је
дозвољено привремено заузимање, уз накнаду, у корист Републике Србије, за
потребе Јавног предузећа „Путеви Србије“ а ради изградње дела ауто-пута Е-763
Београд-Пожега, деоница Прељина-Пожега, непокретности означене као кат. парцела
број 50/1 К.О. Прилипац,
-идејни пројекат број 12/19-5-ИДП од 10.12.2019. године, који се састоји од
главне свеске и пројекта хидротехничких објеката, урађен од стране пројектанта АГИ
„Инг пројект“ из Пожеге, са главним пројектантом Милински Светланом, дипл. грађ.
инж. бр. лиценце 314 А958 05.
По пријему захтева и приложене документације овај орган је проверио
испуњеност формалних услова за даље поступање, па је утврдио да нису испуњени
формални услови за доношење решења.
Наиме, чланом 42 став 1. тачка 1. Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката (“Сл. гл. РС”, бр.73/2019), прописано је да главна свеска идејног пројекта
осим основног садржаја из Прилога 1. овог правилника, садржи и одлуку о одређивању
главног пројектанта потписану од стране инвеститора.
Извршеним увидом у достављени идејни пројекат, тачније главну свеску идејног
пројекта, утврђено је да одлука о одређивању главног пројектанта није потписана од
стране инвеститора, а што је у супротности са чланом 42. став 1. тачка 1. Правилника
о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (“Сл. гл. РС”, бр.73/2019).
Како је предметном техничком документацијом предвиђено извођење радова
на реконструкцији постојећих објеката за снабдевање водом домаћинства
инвеститора, потребно је доставити правни основ/доказ на основу кога је одобрена
изградња постојећег старог резервоара чија реконструкција је планирана техничком
документацијом, као и правноснажно Решење Општинске управе општине Пожега,
Одељење за привреду и локални економски развој 03 број 465/66 од 30.04.2019.
године, којим је дозвољено привремено заузимање катастарске парцеле број 50/1 К.О.
Прилипац, а у циљу увида у исто ради утврђивања постојања могућности извођења
предметних радова, с’ обзиром на чињеницу да је предметним решењем дозвољено
привремено заузимање, уз накнаду, на временски период од 3 године од дана
правноснажности истог решења, у корист Републике Србије, за потребе Јавног
предузећа „Путеви Србије“ а ради изградње дела ауто-пута Е-763 Београд-Пожега,
деоница Прељина-Пожега, непокретности означене као кат. парцела број 50/1 К.О.
Прилипац.
Извршеним увидом у катастарско-топографски план кат. парц. бр. 50/1 К.О.
Прилипац односно ситуацију будућег стања, утврђено је да се део постојеће каптаже
са потпорним зидом променљиве висине простире на суседну катастарску парцелу
број 70/3 К.О. Прилипац. Сходно наведеном, потребно је доставити сагласност
власника катастарске парцеле број 70/3 К.О. Прилипац за извођење радова према
техничкој документацији, оверену у складу са законом.
Сходно члану 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), преко Сервисне
магистрале органа, а на основу извршеног увида у званичне податке катастра

непокретности, надлежни орган је утврдио да инвеститор на кат. парц. број 50/1 К.О.
Прилипац има право својине, са обимом удела од 1/1.
Након усклађивања техничке документације, подносилац захтева може, у
складу са чл.8ђ ст.7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – одлука
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19др.закон), поднети нов, усаглашени захтев у року од тридесет дана од дана
објављивања акта на интернет страници надлежног органа.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Сходно члану 28. став 9. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.гл.РС”,
бр.68/2019), против овог решења може се у року од три дана од дана достављања
изјавити приговор електронским путем кроз централни информациони систем
Општинском већу Пожега, преко овог органа.
РУКОВОДИЛАЦ,
Нада Красић, д.п.п.

