Република Србија

ОПШТИНА ПОЖЕГА

Oпштинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
03 број 350 – 101/2020
ROP-POZ-10274-LOC-1/2020
14.05.2020.године
ПОЖЕГА
Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву
инвеститора „ТЕХНОТИМ 032“ д.о.о. из Чачка, улица Љубићска број 19, МБ:20662808,
ПИБ:106701148, који је поднет преко пуномоћника „ARCOSITE“ д.о.о. из Београда,
улица Војводе Степе број 41, МБ:20031620, ПИБ:103848798, за издавање локацијских
услова за изградњу бетонског шахта за оптичке каблове на катастарској парцели број
1824/1 КО Пожега, на основу члана 146. Закона о општем управном поступку
(«Сл.гл.РС» 18/2016 и 95/2018) и члана 12. став 2 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Сл.гл.РС» бр.68/2019) доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „ТЕХНОТИМ 032“ д.о.о. из Чачка, улица
Љубићска број 19, МБ:20662808, ПИБ:106701148, поднет преко пуномоћника
„ARCOSITE“ д.о.о. из Београда, улица Војводе Степе број 41, МБ:20031620,
ПИБ:103848798, за издавање локацијских услова за изградњу бетонског шахта за
оптичке каблове на катастарској парцели број 1824/1 КО Пожега, због недостатака у
идејном решењу.
Образложење
Инвеститор „ТЕХНОТИМ 032“ д.о.о. из Чачка, улица Љубићска број 19,
МБ:20662808, ПИБ:106701148, поднео је захтев преко пуномоћника „ARCOSITE“ д.о.о.
из Београда, улица Војводе Степе број 41, МБ:20031620, ПИБ:103848798, за издавање
локацијских услова за изградњу бетонског шахта за оптичке каблове на катастарској
парцели број 1824/1 КО Пожега.
Захтев је примљен ЦИС-у дана 07.05.2020. године у 15:53 часова и заведен је
под бројем ROP-POZ-10274-LOC-1/2020.
Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам,
грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 12.05.2020.
године под бројем 03 број 350-101/2020.
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Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа
документација:
- Идејно решење – Главна свеска у pdf формату,
- Идејно решење –Пројекат архитектуре у pdf формату,
- Три графичка прилога Пројекта архитектуре у dwg формату – Ситуација, Основа
и пресек – позиција шахта и Детаљ шахта,
- Пуномоћје односно овлашћење,
- Доказ о уплати локалних и републичких административних такси.
По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за
даље поступање по поднетом захтеву. Том приликом уочено је следеће:
- Идејно решење не садржи све неопходне пројекте за издавање локацијских
услова; обзиром да се ради о постављању оптичког кабла који је класификован као
инжењерски објекат, класификациони број 222431, на основу члана 36. Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта («Сл.гл.РС» број 73/19), Идејно решење за
инжењерске објекте треба да садржи пројекат којим се одређује објекат у простору
односно оне делове по областима који су потребни за издавање локацијских услова. С
тим у вези, поред пројекта архитектуре за бетонски шахт, потребно је израдити и
пројекат за постављање оптичког кабла потписан од стране одговорног пројектанта
са одговарајућом лиценцом.
- Графички прилог Ситуација пројекта архитектуре јесте урађен на геодетској
подлози у складу са чланом 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта
(«Сл.гл.РС» број 73/19) али је сам катастаско-топографски план померен из државног
координатног система и као такав није више користан за издавање локацијских
услова. Потребно је приложити Ситуацију која је рађена на геодетској подлози која
није померана из државног координатног система. Такође, на графичком прилогу
Ситуација уписан је погрешан број катастарске парцеле 1824, док је на захтеву уписан
број 1824/1 КО Пожега.
Због свега претходно наведеног, донет је закључак као у диспозитиву.
Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да
уз захтев приложи допуњено Идејно решење, израђено у складу са Законом о
планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон и 9/20) и у складу
са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката («Сл.гл.РС» број 73/19).
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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
исправно 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 три дана од
дана достављања изјавити приговор општинском већу преко овог органа или
електронским путем кроз централни информациони систем.

Обрађивач :

РУКОВОДИЛАЦ ,
Нада Красић, д.п.п.

Ивана Кораћ, маст.инж.арх.
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