Република Србија

ОПШТИНА ПОЖЕГА

Oпштинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
03 број 350 – 105/2021
ROP-POZ-8842-LOC-1/2021
06.05.2021.године
ПОЖЕГА
Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву
инвеститора Гимназија "Свети Сава" Пожега, Улица Вука Караџића број 7,
МБ:07572913, ПИБ:100863808, који је поднет преко пуномоћника Ристић Саве из
Београда, улица Војводе Степе број 343, ЈМБГ:0204970710137, за издавање
локацијских услова за доградњу средње школе, на катастарској парцели број 518/2 КО
Пожега, на основу члана 146. Закона о општем управном поступку («Сл.гл.РС» 18/2016 и
95/2018) члана 12. став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
(«Сл.гл.РС» бр.68/2019) и члана 6. став 3 и члана 34 Уредбе о локацијским условима
(«Сл.гл.РС» бр.115/2020) доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Гимназија "Свети Сава" Пожега, Улица Вука Караџића број
7, МБ:07572913, ПИБ:100863808, поднет преко пуномоћника Ристић Саве из Београда,
улица Војводе Степе број 343, ЈМБГ:0204970710137, за издавање локацијских услова за
доградњу средње школе, на катастарској парцели број 518/2 КО Пожега, јер уз идејно
решење није достављена сва документација која је потребна за издавање
локацијских услова.
Образложење
Инвеститор Гимназија "Свети Сава" Пожега, Улица Вука Караџића број 7,
МБ:07572913, ПИБ:100863808, поднео је захтев преко пуномоћника Ристић Саве из
Београда, улица Војводе Степе број 343, ЈМБГ:0204970710137, за издавање
локацијских услова за доградњу средње школе, на катастарској парцели број 518/2 КО
Пожега.
Захтев је примљен ЦИС-у дана 30.03.2021. године у 16:57 часова и заведен је
под бројем ROP-POZ-8842-LOC-1/2021.
Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам,
грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине наредног
дана под бројем 03 број 350-159/2021.

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је
документација:
- Идејно решење – Главна свеска и Пројекат архитектуре pdf формату,
- Пуномоћје,
- Идејно решење – Главна свеска у pdf формату,
- Катастарско-топографски план у dwg формату;
- Графички део пројекта архитектуре у dwg формату,
- Доказ о уплати таксе – накнаде за ЦЕОП 2.000,00 динара,
- Доказ о уплати републичке административне таксе 320,00 динара,
- Доказ о уплати републичке административне таксе 3.750,00 динара,

следећа

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за
даље поступање по поднетом захтеву и прибавио податке од катастра непокретности и
катастра водова. Након тога, орган се обратио ПД „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.
Београд – Огранак Ужице, захтевом за издавање услова за пројектовање и
прикључење на електроенергетску мрежу.
Одговарајући на поднети захтев, ПД „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.
Београд – Огранак Ужице је 22.04.2021. доставила Обавештење о немогућности
издавања услова за пројектовање и прикључење, у којем је, између осталог,
наведено следеће:
„Увидом у идејно решење, катастарско-топографски план и другу
расположиву документацију, констатовано је да се кат. парцела бр. 518/2 КО
Пожега која је предмет градње налази у заштитном појасу надземног вода 35 kV (ТС
35/10 kV „Пожега I“- ТС 35/10 kV „Пожега III“), који је у власништву
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.
Према члану 218. Закона о енергетици («Сл.гл.РС» 145/14) у заштитном појасу,
испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким
и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити
засађивати дрвеће и друго растиње.
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода
до крајњег фазног проводника, има ширине:
1) За напонски ниво 1 kV до 35 kV:
за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра;
за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра;
за самоносеће кабловске снопове 1 метар;
У заштитном појасу не постоји могућност изградње објекта уколико није
испоштован Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл.лист СФРЈ
бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр.18/92“).

Уз достављање техничке документације која ће показати да је испоштован
наведени Правилник, накнадно можете поднети нови захтев за издавање услова за
прикључење са комплетном документацијом, када ће му бити додељен нови
архивски број.

Због свега наведеног нисмо у могућности да издамо тражене услове за
пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије.
Накнадно можете поднети нови захтев за издавање услова за пројектовање
и прикључење са комплетном документацијом, када ће му бити додељен нови
архивски број.“
Сходно члану 12. став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре («Сл.гл.РС» бр.68/2019), ако ималац јавних овлашћења достави надлежном
органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због
недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање
локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање
локацијских услова у складу са чланом 8 став 2 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Сл.гл.РС» бр.68/2019).
Након допуне документације којом ће се показати да је испоштован
Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл.лист СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ
бр.18/92“), инвеститор може поднети усаглашен захтев.
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)“.
Због свега претходно наведеног, овај орган налази да нема довољно података
за издавање локацијских услова у складу са захтевом, па је донет закључак као у
диспозитиву.
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, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине.
Обрађивач :

Ивана Кораћ, маст.инж.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ,
Нада Красић, д.п.п.

