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ПОЖЕГА
Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву инвеститора Крџић
Војина из Пожеге, ул. Војводе Степе бр.3/2, ЈМБГ 0909956791810, поднетом преко пуномоћника
Ковачевић Миљка из Пожеге, ул. Цара Лазара бр.28, ЈМБГ 2306963791819, за издавање
локацијских услова за надградњу спрата на постојећем приземном помоћном објекту до
спратности П+1, на кат. парцели бр.24/1 КО Пожега, на основу члана 53а став 1 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 37/19), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Службени гласник РС" бр.68/2019) и члана 136. Закона о општем
управном поступку („Сл.гл.РС“, бр. 18/16 и 95/18) доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ захтев инвеститора Крџић Војина из Пожеге, ул. Војводе Степе бр.3/2,
ЈМБГ 0909956791810, поднет преко пуномоћника Ковачевић Миљка из Пожеге, ул. Цара Лазара
бр.28, ЈМБГ 2306963791819, за издавање локацијских услова за надградњу спрата на постојећем
приземном помоћном објекту до спратности П+1, на кат. парцели бр.24/1 КО Пожега, као
НЕОСНОВАН.
Образложење
Крџић Војин из Пожеге, ул. Војводе Степе бр.3/2, ЈМБГ 0909956791810, поднео је преко
свог пуномоћника Ковачевић Миљка из Пожеге, ул. Цара Лазара бр.28, ЈМБГ 2306963791819,
захтев за издавање локацијских услова за надградњу спрата на постојећем приземном помоћном
објекту до спратности П+1, на кат. парцели бр.24/1 КО Пожега.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 03.12.2019.године и заведен је под бројем ROP-POZ15638-LOC-3/2019. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега 03.12.2019.године под
бројем 350-322/2019.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:
- доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу 320 и
1880 динара, као и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 1000 динара, у pdf
формату, потписан електронским потписом пуномоћника,
- Информација о локацији 03 број 350-123/19 од 15.05.2019.године, у pdf формату,
потписана електронским потписом пуномоћника,
- Копија плана из катастра, број 953-1/209-253 од 08.11.2019.године, у pdf формату,
потписана електронским потписом пуномоћника,
- Препис Листа непокретности број 491 КО Пожега, 952-1/2019-253 од 25.11.2019.године, у
pdf формату, потписан електронским потписом пуномоћника,
- Идејни пројекат (ИДП) - Главна свеска и Пројекат архитектуре, у pdf формату, потписан
електронским потписом пуномоћника
- Графички прилози у dwg формату,
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-

-

Решење којим се одобрава извођење радова на доградњи приземног помоћног објекта
број 2 са адаптацијом, на кат парц. бр.24/1 КО Пожега, ROP-POZ-15638-ISAW-1/2017 од
19.06.2017.године, у pdf формату, потписано електронским потписом пуномоћника и
Пуномоћје у pdf формату, потписано електронским потписом пуномоћника.

Спроводећи поступак обједињене процедуре, овај орган је сагледао поднету
документацију и досије електронског предмета, и утврдио следеће:
- да је у обједињеној процедури поред горе наведеног Решења за извођење радова,
тј.доградњу помоћног објекта ROP-POZ-15638-ISAW-1/2017 од 19.06.2017.године
завршена и Пријава радова ROP-POZ-15638-WA-1/2019 од 16.03.2019.године,
- да се захтев за издавање локацијских услова односи на надградњу истог помоћног
објекта,
- да за постојећи помоћни објекат, тј. његову доградњу није завршена електронска
обједињена процедура у складу са Законом о планирању и изградњи.
Сходно одредбама Закона и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Службени гласник РС" бр.68/2019), инвеститор је био у обавези да након
извршене Пријаве радова у обједињеној процедури поднесе захтев за Пријаву завршетка темеља
и Пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу.
За помоћни објекат и радове изведене у складу са решењем из члана 145. Закона,
инвеститор није у обавези, али може поднети захтев за издавање употребне дозволе.
Да би се извршила надградња постојећег објекта, потребно је да инвеститор прво доврши
започету обједињену процедуру за доградњу помоћног објекта, или да у обједињеној процедури
изврши измену датог одобрења, тако што ће поднети захтев за издавање локацијских услова и
грађевинске дозволе за доградњу и надградњу првобитног помоћног објекта.
Због свега претходно наведеног, донетo је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Златиборски
управни округ Ужице у року од 15 дана од пријема решења. Жалба се предаје преко ове управе
електронски кроз централни информациони систем и за исту се плаћа административна такса у
износу од 480,00 динара на рачун Буџет Републике Србије, број рачуна: 840-742221843-57,
модел: 97, позив на број: 49-081.
Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп
РУКОВОДИЛАЦ,
Нада Красић, дпп
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