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ПОЖЕГА
Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву
инвеститора „Boves Komerc“ doo из Душковаца, ПИБ 103912143, матични број
20047542, поднетом преко пуномоћника Добривоја Стевановића из Пожеге, ул. Мајке
Јевросиме 10, ЈМБГ 2206981791813, који се односи на издавање локацијских услова на
изградњу кланице у Душковцима на катастарској парцели бр.831 КО Душковци, на
основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 и 96/2016) и члана 58. Закона о општем
управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01) и („Сл.лист РС“, бр.30/2010),
доноси
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „Boves Komerc“ doo из Душковаца, ПИБ
103912143, матични број 20047542, поднетом преко пуномоћника Добривоја
Стевановића из Пожеге, ул. Мајке Јевросиме 10, ЈМБГ 2206981791813, који се односи
на издавање локацијских услова на изградњу кланице у Душковцима на катастарској
парцели бр.831 КО Душковци, јер је захтев непотпун и не садржи прописану
документацију.
Образложење
„Boves Komerc“ doo из Душковаца, ПИБ 103912143, матични број 20047542,
поднео је захтев преко свог пуномоћника Добривоја Стевановића из Пожеге, ул. Мајке
Јевросиме 10, ЈМБГ 2206981791813, који се односи на издавање локацијских услова на
изградњу кланице у Душковцима на катастарској парцели бр.831 КО Душковци.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 19.04.2017.године у 10:06 и заведен је под
бројем ROP-POZ-10231-LOC-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега
- Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине 19.04.2017. године под бројем 350-106/2017.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:
доказ о уплати административне таксе (РАТ), доказ о уплати накнаде за вођење
централне евиденције за издавање локацијских услова (накнада ѕа ЦЕОП), сагласност
Цицовић Милоша и сагласност Перишић Миленка за изградњу и приступ преко кат.
парцела које су у власништву наведених лица, пуномоћје, све оверено квалификованим
електронским потписом пуномоћника. Такође је достављен геодетски снимак
постојећег стања на катастарској подлози (КТП) у dwg формату и pdf формату
потписан електронским потписом, идејно решење (главна свеска и пројекат
архитектуре) у pdf формату потписано електронским потписом и идејно решење пројекат архитектуре у dwg формату.
Спроводећи поступак обједињене процедуре, овај орган је прибавио
документацију из катастра (копија плана и Препис листа непокретности број 485 КО
Душковци, прибављени 26.04.2017.године), услове имаоца јавних предузећа (услови
ЕПС прибављени 18.05.2017.године и услови ЈКП прибављени 24.05.2017.године).
Такође је упућен захтев за издавање водних услова Јавном водопривредном предузећу
„Србија воде“ Ужице.

Одговарајући на поднети захтев за издавање водних услова, Јавно
водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, водопривредни центар „Морава“
Ниш, секција „Ужице“ из Ужица, својим актом 2 број 07-2957/2 је обавестило
надлежни орган о непотпуности поднетог захтева за издавање водних услова.
Поменути акт – обавештење је достављен кроз систем 19.05.2017.године.
Поменутим актом је наведено да је „уз захтев поред остале документације
приложено Идејно решење – 0 Главна свеска и 1 Пројекат архитектуре, април 2017.год.
– „GITER“ d.o.o. Пожега, чији садржај није у складу са Упутством о начину поступања
надлежних органа и имаоца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у
погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број 110-00163/2015-07 од 19.05.2015.године). Идејно решење потребно је допунити према
Прилогу 3 – „Списак података и прилога који морају бити садржани у идејном
решењу“ из наведеног Упутства са подацима наведеним у тачкама 1.), 2.), ..... 8.) и
тачкама 1.) и 6.) став 2 Прилога 3“.
Сходно члану 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (Сл.гл.РС бр.113/2015 и 96/2016), 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.
Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да
поступи по обавештењу ЈВП и овом закључку и да допуни идејно решење са траженом
документацијом.
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-10231-LOC-1/2017) потребно
навести у рубрици „претходни предмет у систему е-дозвола (ако постоји)“.
Због свега претходно наведеног, донет је 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.
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