Република Србија

ОПШТИНА ПОЖЕГА

Oпштинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
03 број 350 – 93/2021
ROP-POZ-7712-LOC-1/2021
21.04.2021.године
ПОЖЕГА
Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву
инвеститора Александра Марјановића из Пожеге, Улица Димитрија Туцовића број
38/5, ЈМБГ:1701964790029, који је поднет преко пуномоћника Николе Секулића из
Ужица, улица Друге Пролетерске број 4, ЈМБГ:2707981790018, за издавање
локацијских услова за изградњу помоћног објекта - оставе, на катастарској парцели
број 1255/4 КО Бакионица, 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 инвеститора Александра Марјановића из Пожеге, Улица
Димитрија Туцовића број 38/5, ЈМБГ:1701964790029, поднет преко пуномоћника
Николе Секулића из Ужица, улица Друге Пролетерске број 4, ЈМБГ:2707981790018, за
издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта - оставе, на катастарској
парцели број 1255/4 КО Бакионица, јер документација која је достављена уз идејно
решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова.
Образложење
Инвеститор Александар Марјановић из Пожеге, Улица Димитрија Туцовића
број 38/5, ЈМБГ:1701964790029, поднео је захтев преко пуномоћника Николе Секулића
из Ужица, улица Друге Пролетерске број 4, ЈМБГ:2707981790018, за издавање
локацијских услова за изградњу помоћног објекта - оставе, на катастарској парцели
број 1255/4 КО Бакионица.
Захтев је примљен ЦИС-у дана 22.03.2021. године у 08:15 часова и заведен је под
бројем ROP-POZ-7712-LOC-1/2021.
Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам,
грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине истог дана
под бројем 03 број 350-93/2021.

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа
документација:
- Графички део пројекта архитектуре у dwg формату,
- Катастарско-топографски план у dwg формату;
- Пуномоћје,
- Идејно решење – Главна свеска у pdf формату,
- Идејно решење –Пројекат архитектуре у pdf формату,
- Елаборат о међузависности објекта и електроенергетског објекта у заштитном
појасу
- Доказ о уплати таксе – накнаде за ЦЕОП 1.000,00 динара,
- Доказ о уплати републичке административне таксе 320,00 динара,
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 у погледу заштите постојеће
електроенергетске инфраструктуре – далековода, обзиром да је предметни помоћни
објекат пројектован у близини далековода 35кV, као и за издавање сагласности на
елаборат који је инвеститор дотавио уз захтев за издавање локацијских услова и из
идејно решење.
Одговарајући на поднети захтев, ПД „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.
Београд – Огранак Ужице је 16.04.2021. доставила Преглед елабората о
међузависности објекта и електроенергетског објекта у којем је наведено , између
осталог, следеће:
„У достављеном елаборату није изведен прорачун или опис графичког
одређивања вредности сигурносне висине и сигурносне удаљености. У елаборату
треба да буде наведена вредност израчунате или графички одређене минималне
висине и минималне удаљености са закључком да су израчунате вредности ових
величина веће или једнаке сигурносној висини и сигурносној удаљености.
На основу наведеног Електродистрибуција Србије д.о.о Београд, Огранак
Електродистрибуција Ужице не може дати сагласност на Елаборат о
међузависности објекта и електроенергетског објекта, јер није утврђено да ли су
испуњени услови чланова 104 до 108 Правилника о техничким нормативима за
изградњу надземних елекроенергетских водова називног напона од 1 кV до 400 кV.“
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, како је то наведено у Допису јавног предузећа,
инвеститор може поднети усаглашен захтев.
Поред тога, инвеститор није уплатио републичку административну таксу која за
објекат А категорије износи 1890,00 динара.

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.

