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Пожега
Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине поступајући по усаглашеном захтеву
„DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GINKO, POŽEGA“, Пожега, улица
Бана Милутина б.б., за издавање грађевинске дозволе за изградњу наткривеног
складишта, спратности П, на кат.парц. бр.194/1 К.О. Радовци, на основу члана 18. став
1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.
гл.РС”, бр.113/2015, 96/2016 и 120/17), доноси:
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев „DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU GINKO, POŽEGA“, из Пожеге, улица Бана Милутина б.б., за
издавање грађевинске дозволе за изградњу наткривеног складишта, спратности П, на
кат.парц. бр.194/1 К.О. Радовци, јер нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву.
Образложење
„DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GINKO, POŽEGA“, из Пожеге,
улица Бана Милутина б.б., поднео је усаглашени захтев преко пуномоћника Добривоја
Стевановића из Пожеге, за издавање грађевинске дозволе за изградњу наткривеног
складишта, спратности П, на кат.парц. бр.194/1 К.О. Радовци.
Усаглашени захтев је примљен у ЦИС-у дана 08.05.2019. године и заведен је под
бројем ROP-POZ-3674-CPIН-3/2019. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега,
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине дана 09.05.2019. године под бројем 351-162/2019.
Уз усаглашени захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је овом
органу доставио следећу документацију:
- уредно пуномоћје за заступање у овом предмету,
- доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и
накнаде за ЦЕОП,
- пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране Друштва за пројектовање,
консалтинг и извођење радова „Гитер доо“, из Пожеге,
- извод из пројекта за грађевинску дозволу, урађен од стране „Гитеринг Про“
доо, из Чајетине.
- мишљење МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације Ужице, 07/31 број 217-5/52-2013 од 18.07.2013. године,

- локацијске услове овог органа број 350-37/2017, ROP-POZ-3674-LOC-1/2019 од
27.03.2019. године,
-услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне
енергије издате од стране „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак ЕД Ужице,
Погон Пожега, број 8М.1.0.0-D-09.20.-78114-19 од 18.03.2019. године.
По пријему захтева и приложене документације овај орган је проверио
испуњеност формалних услова за даље поступање, па је утврдио да нису испуњени
формални услови за доношење решења, јер достављени пројекат за грађевинску
дозволу није урађен у складу са издатим локацијским условима.
Увидом у локацијске услове овог органа број 350-37/2017, ROP-POZ-3674-LOC1/2019 од 27.03.2019. године утврђено је да је обавеза инвеститора да сходно тачки 7.
приложених локацијских услова, а под условима и уз сагласност јавних предузећа,
измести све комуналне објекте чија би безбедност и функционалност били угрожени
изградњом планираног објекта или би својим положајем угрозили безбедност будућег
објекта.
Увидом у услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем
електричне енергије издате од стране „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак ЕД
Ужице, Погон Пожега, број 8М.1.0.0-D-09.20.-78114-19 од 18.03.2019. године,
предвиђено је да се, у случају потребе за измештањем електроенергетских објеката
морају обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну
сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице
Погон Пожега, као и закључење Уговора којим ће се дефинисати услови измештања.
Увидом у поднету техничку документацију, планирани објекат би прешао преко
постојећег далековода од 10 kw, те је било потребно изместити наведени далековод, уз
претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон
Пожега. Како у постојећој техничкој документацији нису приложени сагласност „ЕПС
Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Пожега и Уговор о
дефинисању услова измештања електроенергетских објеката, то је одлучено као у
диспозитиву закључка.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од
три дана од дана достављања изјавити приговор електронским путем кроз централни
информациони систем Општинском већу Пожега.
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