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         Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по усаглашеном захтеву
инвеститора, Драгослава Благојевића  из Пожеге, улица Бакионичка број бб, ЈМБГ:
0907976791814,који је преко пуномоћника Ђорђа Павловића из Пожеге, ул. Војводе
Степе број 12, ЈМБГ: 2901988791827, поднео захтев за измену Локацијских услова за
изградњу индустријског објекта са складиштем на катастарској парцели број 1586/1 КО
Пожега, на основу члана 146  Закона о општем управном поступку («Сл.гл.РС» 18/2016
и 95/2018), члана 34 Уредбе о локацијским условима («Сл.гл.РС» бр.115/2020 ) и члана
8  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(«Сл.гл.РС» бр.68/2019) и доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

         ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашен захтев инвеститора  Драгослава Благојевића  из
Пожеге, улица Бакионичка број бб, ЈМБГ: 0907976791814, који је преко пуномоћника
Ђорђа Павловића из Пожеге, ул. Војводе Степе број 12, ЈМБГ: 2901988791827,  поднеo
усаглашен захтев за измену Локацијских услова за изградњу индустријског објекта са
складиштем на катастарској парцели број 1586/1 КО Пожега.



О б р а з л о ж е њ е

 

Инвеститор Драгослава Благојевића  из Пожеге, улица Бакионичка број бб, ЈМБГ:
0907976791814, је преко пуномоћника Ђорђа Павловића из Пожеге, ул. Војводе Степе
број 12, ЈМБГ: 2901988791827, поднео усаглашен захтев за издавање Локацијских
услова за изградњу индустријског објекта са складиштем на катастарској парцели број 
 1586/1 КО Пожега.

Захтев је примљен кроз ЦИС  дана  26.08.2022. године у 14:24:56 часова и заведен је
под бројем ROP-POZ-12705-LOCH-4/2022.

 

Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам,
грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине дана
26.08.2022. године под бројем 03 број 350-582/2022.

Уз захтев за измену  Локацијских услова достављена је следећа документација:

Пуномоћје које је потписано квалификованим електронским потписом;
Идејно решење –  у pdf и dwg формату, оверено квалификованим електронским
потписом;
Геодетски снимак постојећег стања у pdf и dwg формату.

 

У даљем поступку обједињене процедуре, од стране овог Одељења, упућени су
захтеви за издавање услова за пројектовање и прикључење:

1. ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ д.о.о. – Електродистрибуција Пожега,

2. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. – ПОГОН
ПОЖЕГА,

3. ОПШТИНА  ПОЖЕГА „ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА “  и

4. УЖИЦЕ: МУП - СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ УЖИЦЕ и

5.  ЈКП „Наш Дом“ Пожега

ЈКП „Наш Дом“ Пожега ,ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“
А.Д. – ПОГОН ПОЖЕГА, ОПШТИНА  ПОЖЕГА „ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА “   и  МУП -
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ УЖИЦЕ
су  издали услове из своје надлежности.

Одговарајући на поднети захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење за
 изградњу индустријског објекта са складиштем на катастарској парцели број   1586/1
КО Пожега, ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ д.о.о. – Електродистрибуција Пожега је након увида
у достављену документацију, кроз ЦЕОП  издало ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕМОГУЋНОСТИ
ИЗДАВАЊА УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ од 21.10.2022. год.

У Главној свесци, Идејног решења бр.31/2022-ИДР ( јул 2022.год. ) је предвиђено
прикључење у оквиру одобрене снаге на постојећој мерној групи, смештеној  у објекту



ТС 10/0,4 kV ( кат.парцела број 1340/7 КО Пожега,која се налази у власништву
инвеститора као и постојећи објекат, површине 21 м² - трафо станица која има
одобрење за употребу ).

Поменути ималац јавних овлашћења је издао ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕМОГУЋНОСТИ
ИЗДАВАЊА УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ од 21.10.2022. год. у коме
се наводи да захтев и Идејно решењене не садржи све потребне податке за издавање
услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије
предметног објекта у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта («Сл.гл.РС» број
73/19). За нови објекат на кат.парцели број 1586/1 КО Пожега се мора предвидети нови
прикључак на дистрибутивни систем ел.енергије, са наведеним енергетским капацитетом
планираног објекта, врсти  мерног уређаја и другим подацима који су од значаја за издавање
услова за прикључење. Такође, у издатом Обавештењу се наводи и да је у случају
прикључења новог објекта са постојеће ТС 10/0,4 kV на кат.парц.бр. 1340/7 КО Пожега,
потребно да странка поднесе захтев за закључивање уговора о преузимању постојећег
електроенергетског објекта трафостанице између ње и имаоца јавног овлашћења
„Електродистрибуција Србије“ Д.О.О. Београд, Огранак Електроистрибуција Ужице.

 

Сходно члану 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Сл.гл.РС» бр.68/2019), ако ималац јавних овлашћења достави
надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и
прикључење надлежни орган ,без одлагања одбацује усаглашен захтев за издавање
Локацијских услова у складу са чланом 8 став 2 поменутог Правилника.

 

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,

Б. Андрић, дпп                                                                                   Нада Красић, д.п
                                                               

                                                                                              

 


