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П о ж е г а

 

Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући
по захтеву инвеститора Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Ужице, Погон Ариље, ПИБ: 100001378, матични број
правног лица: 07005466 поднетог преко пуномоћника, Миленка Врањевца из Ариља, ул. Милоша Обилића број 13, ЈМБГ: 2305976792214 за
издавање Локацијских услова за изградњу кабловског вода 10 K V од ТС „Циглана Вирово“ до ТС „Чворовићи“ деоница на КП број 2075,
1853/1, 2081, 1854/2 и 1850 КО Лопаш општина Пожега, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку («Сл.гл.РС» 18/2016 и
95/2018) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гл.РС» бр.68/2019) доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Ужице, Погон Ариље, ПИБ: 100001378,
матични број правног лица: 07005466, поднетог преко пуномоћника, Миленка Врањевца из Ариља, ул. Милоша Обилића број 13, ЈМБГ:
2305976792214 за издавање Локацијских услова за изградњу кабловског вода 10 KV од ТС „Циглана Вирово“ до ТС „Чворовићи“ деоница на
КП број 2075, 1853/1, 2081, 1854/2 и 1850 КО Лопаш општина Пожега, јер нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Инвеститор Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Ужице, Погон Ариље,ПИБ: 100001378, матични број правног лица:
07005466,  поднео је  преко пуномоћника, Миленка Врањевца из Ариља, ул. Милоша Обилића број 13, ЈМБГ: 2305976792214, захтев за
издавање Локацијских услова за изградњу кабловског вода 10 K V од ТС „Циглана Вирово“ до ТС „Чворовићи“ деоница на КП број 2075,
1853/1, 2081, 1854/2 и 1850 КО Лопаш општина Пожега.

 

Захтев је примљен кроз ЦИС  дана 29.03.2022. године у 12:13:22 часова и заведен је под бројем ROP-POZ-9471-LOC-1/2022.

Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине дана 29.03.2022.године под бројем 03 број 350-220/2022.

Уз захтев за издавање Локацијских услова достављена је следећа документација:

Пуномоћје;
Идејно решење - Цртежи у dwg  формату;



Идејно решење – у pdf формату;
Геодетски снимак постојећег стања(KTP - Čvorović.dwg);
Геодетски снимак постојећег стања(KTP - Čvorović-potpisan.pdf);
Остала документа(..._UPP-Cvorovic-Milan-potpisan.pdf);
Остала документа (UgovorEPSmojPopunjen-potpisan.pdf);
Доказ о уплати таксе од стране надлежног републичког органа у износу од 4210,00 динара као и доказ о уплати за ЦЕОП у износу од
2000,00 динара .

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље поступање по поднетом захтеву.

Том приликом уочени су следећи недостаци:

По пријему захтева и приложене документације овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље поступање и утврдио да нису
испуњени формални услови за издавање локацијских услова.

Наиме, чланом 33. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018), прописано је да се стварна
надлежност органа одређује прописима који уређују одређену управну област или надлежност појединих органа.

Чланом 36. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018), прописано је да орган пази по
службеној дужности у току целог поступка на своју стварну и месну надлежност и, ако нађе да није надлежан, уступа списе надлежном органу.

Чланом 133. став 2. тачка 23) 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, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон,
9/2020 и 52/2021), прописано је да Министарство издаје грађевинску дозволу за изградњу објеката који се граде на територији две или више
јединица локалних самоуправа.

 Чланом 7. став 1. тачка 1)  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гл.РС» бр.68/2019) прописано
је да по пријему захтева из става 1. овог члана, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, и то да ли
је надлежан за поступање по захтеву.

Како је у конкретном случају утврђено да се планирани електроенергетски кабловски вод простире преко катастарских општина Лопаш
(општина Пожега) и Вирово (општина Ариље), стварно надлежни орган за поступање по поднетом захтеву, у складу са чланом 133. став 2.
тачка 23) 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, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021),
јесте Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Сходно члану 6. став 7. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 115/2020),
против овог Закључка може се у року од три дана од дана достављања изјавити приговор електронским путем кроз централни информациони
систем Општинском већу Пожега, преко овог органа.

 

Обрађивач :                                                      РУКОВОДИЛАЦ,

Б. Андрић, дпп                                                                                Нада Красић, д.п.п.                                                                     
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