Република Србија

ОПШТИНА ПОЖЕГА
Oпштинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
ROP-POZ-9318-LOC-1/2020
28.04.2020.године
ПОЖЕГА

Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву инвеститора Биље
Филиповић из Пожеге, улица Цара Лазара број 9, ЈМБГ: 1705952796825, који је поднет преко
пуномоћника Добривоја Стевановића из Пожеге, улица Мајке Јевросиме број 10, ЈМБГ:
2206981791813, за издавање Локацијских услова за изградњу стамбеног објекта - викендице, на
катастарској парцели број 68 КО Милићево Село, 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
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Биље Филиповић из Пожеге, улица Цара Лазара
број 9, ЈМБГ: 1705952796825, који је поднет преко пуномоћника Добривоја Стевановића из
Пожеге, улица Мајке Јевросиме број 10, ЈМБГ: 2206981791813, за издавање Локацијских услова
за изградњу стамбеног објекта - викендице, на катастарској парцели број 68 КО Милићево Село,
јер нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву и Идејно решење не
садржи податке потребне за издавање Локацијских услова.
Образложење
Инвеститор Биља Филиповић из Пожеге, улица Цара Лазара број 9, ЈМБГ:
1705952796825, поднела је преко пуномоћника Добривоја Стевановића из Пожеге, улица Мајке
Јевросиме број 10, ЈМБГ: 2206981791813, захтев за издавање Локацијских услова за изградњу
стамбеног објекта - викендице, на катастарској парцели број 68 КО Милићево Село.
Захтев је примљен кроз ЦИС дана 23.04.2020. године у 11:07:42 часова и заведен је под
бројем ROP-POZ-9318-LOC-1/2020.
Уз захтев за издавање Локацијских услова достављена је следећа документација:
- Идејно решење – Главна свеска - у pdf формату, оверено квалификованим електронским
потписом;
- Идејно решење – Део пројекта архитектуре у pdf формату, оверено квалификованим
електронским потписом;
- Идејно решење- Графичка документација у dwf формату;
- Пуномоћје;

-

Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози КТП у pdf формату,
Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози КТП у dwg формату,
Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 320,00 динара,
Доказ о уплати за ЦЕОП у износу од 1000,00 динара ( за класе објеката из категорије А и
Б)и
Доказ о уплати таксе од стране надлежног републичког органа у износу од 1880,00
динара.

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље
поступање по поднетом захтеву.
Том приликом уочени су следећи недостаци:
- У приложеној документацији, у доказу о уплати Републичке административне таксе у
износу од 320,00 динара, доказу о уплати за ЦЕОП у износу од 1000,00 динара ( за класе
објеката из категорије А и Б ) као и доказу о уплати таксе од стране надлежног
републичког органа у износу од 1880,00 динара, под сврхом плаћања, наводи се број
предмета ROP- LOC-108035/2020, a потребно је ROP-POZ-9318-LOC-1/2020. Ова приложена
документација се не може сматрати доказом о уплати такси и накнада прописане чланом 6

-

-






-

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(«Сл.гл.РС» бр.68/2019 ).
У графичком делу Пројекта архитектуре – цртеж Ситуација, потребно је јасно приказати
границу катастарске парцеле број 68 КО Милићево Село као и постојећег стања на њој;
У приложеној нумеричкој документацији Идејног решења - делу Пројекта архитектуре,
потребно је јасно приказати све површине како постојећег тако и планираног стања на
предметној катастарској парцели, с´ обзиром на то да је у поднешеном захтеву у
подацима о локацији наведено да је обухват цела катастарска парцела број 68 КО
Милићево Село;
У општим подацима о објекту и локацији Идејног решења – Главна свеска, такође је
потребно јасно приказати све површине и постојећег и планираног стања свих објеката
на катастарској парцели број 68 КО Милићево Село, а све у складу са Правилником о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката («Сл.гл.РС» број 73/18).
Приложена документа која нису потписана квалификованим електронским потписом су:
Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 320,00 динара,
Доказ о уплати за ЦЕОП у износу од 1000,00 динара ( за класе објеката из категорије А и
Б ),
Доказ о уплати таксе од стране надлежног републичког органа у износу од 1880,00
динара и
Пуномоћје, па је потребно доставити у форми и у складу са Правилником о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гл.РС» бр.68/2019).
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. и 9/20 ), Правилником о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гл.РС» бр.68/2019),
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката («Сл.гл.РС» број 73/18) и Просторним
планом општине Пожега (Службени лист Општине Пожега, број 8/13 ).
.

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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