Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА

Oпштинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број предмета: ROP-POZ-3582-LOC-1/2020
Заводни број: 03 број 350– 34/2020
03.03.2020.године
ПОЖЕГА
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине Општинске управе у Пожеги, поступајући по захтеву Општинe Пожега, Трг Слободе 9,
матични број 07158122, ПИБ 100860638, који је поднет преко пуномоћника Николић Стане из
Пожеге, ул. Књаза Милоша 4, ЈМБГ 2002959796831, који се односи на издавање локацијских
услова за изградњу привременог колско-пешачког прилаза из ул. Косовских јунака преко кат.
парцеле бр.542/4 КО Пожега, на основу члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Службени гласник РС" бр.68/2019) доноси
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општинe Пожега, Трг Слободе 9, матични број 07158122, ПИБ
100860638, који је поднет преко пуномоћника Николић Стане из Пожеге, ул. Књаза Милоша 4,
ЈМБГ 2002959796831, који се односи на издавање локацијских услова за изградњу привременог
колско-пешачког прилаза из ул. Косовских јунака преко кат. парцеле бр.542/4 КО Пожега, јер је
захтев неуредан и непотпун, и не садржи прописану документацију.
Образложење
Инвеститор Општина Пожега, Трг Слободе 9, матични број 07158122, ПИБ 100860638,
поднела је преко свог пуномоћника Николић Стане из Пожеге, ул. Књаза Милоша 4, ЈМБГ
2002959796831, захтев који се односи на издавање локацијских услова за изградњу привременог
колско-пешачког прилаза из ул. Косовских јунака преко кат. парцеле бр.542/4 КО Пожега.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 13.02.2020.године у 12:25 и заведен је под бројем ROPPOZ-3582-LOC-1/2020. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега 14.02.2020.године под
бројем 350-34/2020.
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) у износу 2000 динара, у pdf формату, потписан електронским
потписом пуномоћника,
- закључак Општинског већа 01 број: 350-319/2019 од 05.12.2019.године,
- пуномоћје које се односи на кат. парцелу бр.543/1 КО Пожега,
- dwg скица кат. парцеле бр.541/2 КО Пожега, снимљена од стране ПГР „Геодетска
мерења“ Коцељева - издвојено место Пожега, Николе Пашића 6, неоверена, без датума
снимања,
- информација о локацији 03 број 350-287/19 од 09.09.2019.године,
- dwg ситуација планиране привремене саобраћајнице, која је израђена на катастарскотопографском плану кат. парцеле бр.541/2 КО Пожега,
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-

-

pdf скица кат. парцеле бр.541/2 КО Пожега, снимљена од стране ПГР „Геодетска
мерења“ Коцељева - издвојено место Пожега, Николе Пашића 6, оверена електронским
потписом лица које је извршило снимање и електронским потписом пуномоћника, и
ИДР – Главна свеска и Пројекат партерног уређења – саобраћајнице у pdf формату,
потписано и оверено електронским потписом пројектанта.

Спроводећи поступак обједињене процедуре, овај орган је прибавио следећу катастарску
документацију за кат. парцелу бр.542/4 КО Пожега:
- Копију плана бр.952-04-145-2529/2020 од 24.02.2020. године, од РГЗ - СКН Пожега,
- Уверење да нема евидентираних подземних водова, број 956-01-307-2140/2020 од
20.02.2020.године, од Службе за катастар непокретности Ужице,
- Препис листа непокретности број 5982 КО Пожега од 19.02.2010.године, штампан по
службеној дужности са сервисне магистрале е-управе.
Након прибављања документације из катастра за парцелу бр.542/4 КО Пожега, утврђено
је да приложена катастарско-топографска подлога на којој је приказано идејно решење за
планирану саобраћајницу-приступ није ажурна, и не поклапа се са копијом плана која је
прибављена од катастра. Такође је утврђено да је предати захтев инвеститора неуредан, јер се
приложене скице у dwg и pdf формату односе на кат. парцелу бр.541/2 КО Пожега, а у захтеву и
идејном решењу је наведено да је изградња предвиђена на кат. парцели бр.542/4 КО Пожега.
Из тренутно расположиве документације може се закључити да планирани приступни
пут излази из оквира кат. парцеле бр.542/4 КО Пожега, а у захтеву и ИДР је наведено да се цео
приступни пут налази на кат. парцели бр. 542/4 КО Пожега. Такође, из расположиве
документације се не може закључити на којим се кат. парцелама планира изградња приступног
пута, јер је ситуација из ИДР на неажурној подлози, а ажурно кат. стање које је прибављено из
катастра се сходно приложеном ИДР односи само на кат. парцелу бр. бр.542/4 КО Пожега.
Због тога је потребно ситуацију из ИДР приказати на ажурном катастарском стању, како
би се утврдило на којим се кат. парцелама врши изградња планиране саобраћајнице-приступа, и
сву документацију која се прилаже усагласити са ажурним стањем.
Сходно члану 8 став 6 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Службени гласник РС" бр.68/2019), инвеститор може поступити по овом
закључку и отклонити све недостатке, те поднети усаглашен захтев за планирану изградњу.
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-3582-LOC-1/2020) 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 три дана од
дана достављања изјавити приговор општинском већу преко овог органа или електронским
путем кроз централни информациони систем.
Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп
РУКОВОДИЛАЦ,
Нада Красић, дпп
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