Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА

Oпштинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број предмета ROP-POZ-21611-LOC-1/2018
Заводни број: 03 број 350 – 201/2018
11.09.2018.године
ПОЖЕГА
Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву инвеститора Општинe
Пожегa, Трг Слободе 9, матични број 07158122, ПИБ 100860638, поднетом преко пуномоћника
Муњић Милана из Пожеге, ул. Јована Демира 16, ЈМБГ 2611959791828, за издавање
локацијских услова за изградњу фекалне канализације (крак 1) на следећим катастарским
парцелама: 1764/1, 1835/19, 4013, 2593, 2596, 4012, 1835/20, 1735/6, 1735/5, 1731/3, 1733/7,
1732/2, 1734/3, 1835/9, 4011, 1734/2, 2625, 2622, 2629, 2633, 2637, 2641, 2646, 2649, 2656, 2652 и
1835/1, све у КО Пожега, на основу члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017)
доноси
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Општинe Пожегa, Трг Слободе 9, матични број
07158122, ПИБ 100860638, поднет преко пуномоћника Муњић Милана из Пожеге, ул. Јована
Демира 16, ЈМБГ 2611959791828, за издавање локацијских услова за изградњу фекалне
канализације (крак 1) на следећим катастарским парцелама: 1764/1, 1835/19, 4013, 2593, 2596,
4012, 1835/20, 1735/6, 1735/5, 1731/3, 1733/7, 1732/2, 1734/3, 1835/9, 4011, 1734/2, 2625, 2622,
2629, 2633, 2637, 2641, 2646, 2649, 2656, 2652 и 1835/1, све у КО Пожега, јер је захтев непотпун
и не садржи прописану документацију.
Образложење
Општина Пожегa, Трг Слободе 9, матични број 07158122, ПИБ 100860638, поднела је
преко свог пуномоћника Муњић Милана из Пожеге, ул. Јована Демира 16, ЈМБГ
2611959791828, захтев који се односи на издавање локацијских услова за изградњу фекалне
канализације (крак 1) на следећим катастарским парцелама: 1764/1, 1835/19, 4013, 2593, 2596,
4012, 1835/20, 1735/6, 1735/5, 1731/3, 1733/7, 1732/2, 1734/3, 1835/9, 4011, 1734/2, 2625, 2622,
2629, 2633, 2637, 2641, 2646, 2649, 2656, 2652 и 1835/1, све у КО Пожега.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 27.07.2018.године у 09:13 и заведен је под бројем ROPPOZ-21611-LOC-1/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега под бројем 350201/2018.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:
- доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова
(накнада за ЦЕОП), који није оверен квалификованим електронским потписом
пуномоћника,
- пуномоћје које није оверено квалификованим електронским потписом пуномоћника,
- Идејно решење (Главна свеска и Пројекат хидротехничких инсталација) у pdf формату,
које није потписано електронским потписом пуномоћника и
- Документација у dwg формату - ситуација и подужни профили.
Спроводећи поступак обједињене процедуре, овај орган је прибавио следећу
документацију од Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Пожега:
- Копију плана бр.952-04-145-2561/2018 од 15.08.2018. године,
- Копију катастарског плана водова број 956-01-926/2018 од 15.08.2018.године и
- Препис листа непокретности број 4312, 1938, 1824, 4915, 3523, 1631, 4373 и 4816, све у
КО Пожега, број 952-04-145-2561/2018 од 21.08.2018. године.
1/1

У даљем поступку обједињене процедуре, по службеној дужности је урађена
Информација о локацији, 03 број 350-службено од 24.08.2018.године и упућени су захтеви за
издавање услова за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења и то од:
- ЈКП „Наш Дом“ Пожега,
- „Телеком Србија“ Ужице,
- ЈВП „Србијаводе“ Ужице и
- ЈП „Путеви Србије“ Београд.
До данашњег дана прибављени су услови од ЈКП „Наш Дом“ Пожега, „Телеком Србија“
Ужице и ЈВП „Србијаводе“ Ужице.
Одговарајући на поднети захтев за издавање услова, ЈП „Путеви Србије“ Београд својим
актом ДБ 99 од 07.09.2018.године је обавестило надлежни орган да се не могу издати водни
услови због недостатка документације достављене уз захтев за издавање локацијских услова.
Поменутим актом је наведено да „да уз захтев није достављено следеће:
• идејно решење сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката („Службени гласник РС“, број 23/15, 77/2015, 96/16 и 67/17).
Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу
државног пута I и/или II реда, мора да садржи и следеће податке и прилоге:
•
ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом
законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима
(Уредба о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и
93/2015)) и предлогом трасе инсталација,
геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и
•
границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарскогеодетске подлоге, која не мора да буде оверена од стране органа надлежног за
послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем планираних
инсталација и заштитних цеви и растојањем у односу на крајње тачке попречног
профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације,
дубину полагања поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину
подбушивања и др.),
•
шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото
подлози, са приказаним државним путевима.
Податке о државним путевима можете преузети са сајта ЈП „Путеви Србије“
(директан линк http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem).
Графички прилози идејног решења израђују се на геодетској подлози, која садржи
топографски приказ терена, са уцртаним границама парцела, сходно члану 40. Правилника
о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 23/15, 77/2015, 96/16 и
67/17)“.
Сходно члану 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 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 ЈП „Путеви Србије“ 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-21611-LOC-1/2018) потребно навести у рубрици „претходни предмет у
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систему е-дозвола (ако постоји)“.

Напомињемо да су сви горе набројани услови имаоца јавних овлашћења који су
прибављени у овом поступку, важећи у усаглашеном захтеву.
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, стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине.
РУКОВОДИЛАЦ,
Нада Красић, дпп
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