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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 за издавање
Локацијских услова, инвеститора Општине Пожега из Пожеге, Трг Слободе број 9,
матични број правног лица: 07158122 поднeтог преко пуномоћника Александре Гајић
из Пожеге, Бакионичка улица број 21, ЈМБГ:3001990787821, за изградњу јавне расвете
на подручју Лопаша, 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 за издавање Локацијских услова инвеститора Општине Пожега
из Пожеге, Трг Слободе број 9, матични број правног лица: 07158122, поднeтог преко
пуномоћника Александре Гајић из Пожеге, Бакионичка улица број 21,
ЈМБГ:3001990787821, за изградњу јавне расвете на подручју Лопаша, категорије Г,
класификационог броја, 211202 – све потребне инсталације (расвета, сигнализација)



које омогућују сигурно одвијање саобраћаја и паркирања, јер нису испуњени сви
формални услови за даље поступање по захтеву и Идејно решење не садржи податке
потребне за издавање Локацијских услова.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Инвеститор Општина Пожега из Пожеге, Трг Слободе број 9, матични број правног
лица: 07158122, је преко пуномоћника Александре Гајић из Пожеге, Бакионичка улица
број 21, ЈМБГ:3001990787821, поднела захтев за изградњу јавне расвете на подручју
Лопаша.

Захтев је примљен кроз ЦИС  дана 23.11.2022. године у 12:53:19 часова и заведен је
под бројем ROP-POZ-37665-LOC-1/2022.

Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам,
грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине дана
24.11.2022. .године под бројем 03 број 350-743/2022.

 

Уз захтев за издавање Локацијских услова достављена је следећа документација:

 

У PDF ФОРМАТУ И ПОТПИСАНО КВАЛИФИКОВАНИМ ЕЛ. ПОТПИСОМ

Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2000.00 дин.
Идејно решење – 0 – главна свеска
Идејно решење – 4 – пројекат електроенергетских инсталација
Пуномоћје

 

У DWG ФОРМАТУ

Остала документа –  електроенергетске инсталације – крак МРО1, МРО2, МР3, са
прилозима једнополних шема

 

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље
поступање по поднетом захтеву и установио да Идејно решење не садржи податке
потребне за издавање Локацијских услова.

Извршеним увидом у достављену документацију уз поднети захтев, надлежни орган је
утврдио да:

у делу 0.7. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ главне свеске ИДР, у сегменту
Списак кат. парцела – нису побројане следеће парцеле (а наведене
проверити):



ЈР Лопаш МРО1 – 1092, 1083/1, 798/2, 895, 2068,  995 КО Лопаш

ЈР Лопаш МРО2 – 78/1, 2053, 126, 137/2, 119,  155, 164, 1208, 171, 1202, 1326, 1158/1,
КО Лопаш

ЈР Лопаш МРО3 – 1853/2, 1121/1, 1871/5, 1871/3, 1828/1,  2055/1, 1406/2, 1417/2, 1397,
1121/1,

                     1125, 1962/2, КО Лопаш,

то се односи и на попис парцела у сегменту ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И
ЛОКАЦИЈИ – обухваћене катастарске парцеле и власништво .

је у општој и текстуалној документацији Главне свеске и Пројекта
електроенергетских инсталација као Врста техничке документације наведен
Идејни пројекат уместо Идејно решење
у општој документацији, на листу 0.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ
ПРОЈЕКТАНТА главне свеске ИДП, недостаје печат и потпис заступника
Инвеститора
је у оквиру Главне свеске наведено постојање посебног прилога са сагласностима
власника катастарских парцела на којима се планира изградња линијског објекта
(а који није приложен), које је заправо  потребно приложити приликом подношења
Захтева за грађевинску дозволу

 

На основу свега горе поменутог, потребно је усагласити све делове Идејног решења.

 

Према приложеном Идејном решењу број: ЈР 03/22 ИДП од јула 2022. године, урађен
од стране Пројект плус, Агенција за инжењерске услуге, Душица Маркићевић, ПР,
Пилатовићи 12 Пожега, главног и одговорног пројектанта, Милана Маркићевића из
Пилатовића, дипл. инж. еле. број лиценце 350 D338 06, планирани радови се не могу
одобрити.

 

Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да уз
захтев приложи Идејно решење усаглашено са горе наведеним примедбама.

 

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 која је правилно поднета уз овај захтев,
нити се поново плаћа административна такса која је у овом захтеву уплаћена као ни
накнада. Напомињемо да је при подношењу усаглашеног захтева број овог предмета
потребно навести у рубрици „претходни предмет у систему е-дозвола (ако постоји)“.

 

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.  



 

 

Обрађивач :                                                     РУКОВОДИЛАЦ,

Ивана Лукић, м.и.а.                                                                  Мирјана Вајов
д.п.п.                                                              

                                

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 


