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18.08.2020.године
ПОЖЕГА
Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву инвеститора
Штуловић Рада из Косјерића, ул.Миће Зарића бр.2, ЈМБГ 2310978791812, поднетом преко
пуномоћника Даничић Константина из Пожеге, ул.Болничка 25, ЈМБГ 2006962791811, који
је поднет за измену локацијских услова за складишни објекат хладњаче за замрзавање и
складиштење јагодичастог воћа на катастарској парцели бр.1370 КО Каленићи, на основу
члана 92. став 1. тачка 5. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/16 и 95/18) доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Штуловић Рада из Косјерића, ул.Миће Зарића
бр.2, ЈМБГ 2310978791812, поднет преко пуномоћника Даничић Константина из Пожеге,
ул.Болничка 25, ЈМБГ 2006962791811, за измену локацијских услова за складишни објекат
хладњаче за замрзавање и складиштење јагодичастог воћа на катастарској парцели бр.1370
КО Каленићи.
Образложење
Штуловић Раде из Косјерића, ул.Миће Зарића бр.2, ЈМБГ 2310978791812, поднео је
преко свог пуномоћника Даничић Константина из Пожеге, ул.Болничка 25, ЈМБГ
2006962791811, захтев за измену локацијских услова за складишни објекат хладњаче за
замрзавање и складиштење јагодичастог воћа на катастарској парцели бр.1370 КО
Каленићи.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 13.08.2020.године и заведен је под бројем ROPPOZ-7383-LOCA-6/2020. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега
14.08.2020.године под бројем 350-214/2020.
-

-

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:
доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу
320 динара, као и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2000 динара, у pdf
формату, потписан електронским потписом пуномоћника,
доказ о уплати таксе у износу 3750 динара, у pdf формату, потписан електронским
потписом пуномоћника,
Потврда пријаве почетка извођења радова ROP-POZ-7383-WA-4/2017 од
26.10.2017.године,
Решење о грађевинској дозволи ROP-POZ-7383- CPIH-3/2017 од 07.06.2016.године,
Локацијски услови ROP-POZ-7383- LOC-1/2016 од 19.05.2016.године,
Идејни пројекат (ИДП) - Главна свеска и Пројекат архитектуре, у pdf формату,
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потписан електронским потписом пуномоћника,

-

Графички прилози у dwg формату,
Овлашћење у pdf формату, потписано електронским потписом пуномоћника и
Катастарско-топографски план – постојеће стање, кат. парцела бр.1370 КО Каленићи,
од 20.04.2016.године, израђен од „Елипса“ Ужице, оверено електронским потписом
од Владан Скоковић ПР, Ужице.

Чланом 92. став 1. тачка 5. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18), предвиђено је да орган решењем одбацује захтев странке којим је
покренут поступак ако се у истој управној ствари већ води управни или судски поступак
или је о њој већ правноснажно одлучено решењем којим је странци признато неко право
или наложена нека обавеза.
Спроводећи поступак обједињене процедуре, овај орган је сагледао поднету
документацију и досије електронског предмета, и утврдио да за започети поступак Пријаве
завршетка израде темеља није завршена електронска обједињена процедура у складу са
Законом о планирању и изградњи (поступак је започет 23.01.2019.године под бројем ROPPOZ-7383-CCF-5/2019), што је предуслов за издавање локацијских услова.
Такође је утврђено да је овај орган дана 24.01.2019. године сходно члaну 34. став 1. и
2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, број 68/2019) доставио Потврду завршетка израде темеља за
изградњу стамбено-пословног објекта и Обавештење надлежној грађевинској инспекцији.
Сходно члану 34. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), надлежна грађевинска
инспекција је обавезна да у року од десет радних дана по пријему обавештења из става 2.
овог члана изврши инспекцијски надзор изграђених темеља и да о резултатима тог надзора
обавести надлежни орган. Надлежна грађевинска инспекција није доставила овом органу
обавештење о извршеном инспекцијском надзору изграђених темеља.
Доношењем решења у смислу диспозитива, овај орган је мишљења да је потребно
сачекати одговор надлежне грађевинске инспекције о завршетку израде темеља за изградњу
предметног стамбено-пословног објекта из разлога правне сигурности.
Имајући у виду напред наведено, односно да је претходни поступак по пријави
завршетка израде темеља у току, а од чијег исхода зависи даљи ток поступка, то је овај
захтев одбачен, у смислу диспозитива овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од три
дана од дана достављања изјавити приговор електронским путем кроз централни
информациони систем Општинском већу Пожега. Приговор се предаје електронски преко
централног информационог система и за исти 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
НАЧЕЛНИК ОУ,
Мирослав Ковачевић, дипл. правник
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