Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА

Oпштинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
ROP-POZ-44237-LOC-1/2021
03 број 350-487/2021
20.12.2021.године
ПОЖЕГА
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Општинске управе у Пожеги поступајући по захтеву инвеститора
“HOLZ TIM” d.o.o. Ивањица, ул. 13 септембра бр.49, матични број 20873655, ПИБ
107793245, поднетом преко пуномоћника Врањевац Миленка из Ариља, ул. Милоша
Обилића бр.13, ЈМБГ 2305976792214, за издавање локацијских услова за изградњу
монтажно бетонске трафостанице 10/0,4kV 2×1000 kVА, на катастарској парцели бр.450
КО Милићево Село, на основу члана 8 став 1 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр.68/2019) доноси
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора “HOLZ TIM” d.o.o. Ивањица, ул. 13
септембра бр.49, матични број 20873655, ПИБ 107793245, поднет преко пуномоћника
Врањевац Миленка из Ариља, ул. Милоша Обилића бр.13, ЈМБГ 2305976792214, за
издавање локацијских услова за изградњу монтажно бетонске трафостанице 10/0,4kV
2×1000 kVА, на катастарској парцели бр.450 КО Милићево Село, јер се за изградњу те
врсте објекта не издају локацијски услови.
Образложење
“HOLZ TIM” d.o.o. Ивањица, ул. 13 септембра бр.49, матични број 20873655, ПИБ
107793245, поднелo је преко свог пуномоћника Врањевац Миленка из Ариља, ул.
Милоша Обилића бр.13, ЈМБГ 2305976792214, захтев који се односи на издавање
локацијских услова за изградњу монтажно бетонске трафостанице 10/0,4kV 2×1000 kVА,
на катастарској парцели бр.450 КО Милићево Село.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 10.12.2021.године и заведен је под бројем ROPPOZ-44237-LOC-1/2021, док је у општинској управи Пожега заведен под бројем 03 број
350-487/2021.
-

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:
доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП у pdf
формату,
катастарско-топографски план у pdf и dwg формату,
идејно решење (Главна свеска, Пројекат архитектуре и Пројекат
електроенергетских инсталација) у pdf формату,
графички прилози ИДР у dwg формату,
пуномоћје у pdf формату и
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-

решење број 8М.1.0.0.-Д-09.20.-166543-21 од 19.11.2021.године, издато од
надлежног
предузећа
«Електродистрибуција
Србије»,
огранак
„Електродистрибуција Ужице“.

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље
поступање по поднетом захтеву и закључио да се, сходно члану 145 став 1 Закона о
планирању и изградњи (Сл.гласник 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 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.
закон, 9/2020 и 52/2021) и члану 3, став 2, тачка 26 Правилника о посебној врсти објеката
и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и
врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе на основу решења о
одобрењу за извођење радова (Сл. гл. РС број 102/2020, 16/2021 и 87/2021) , за изградњу
типских трафостаница 10/0,4kV, 20/0,4kV и 35kV напонски ниво, не издају локацијски
услови и грађевинска дозвола, већ решење за извођење радова.
Због свега претходно наведеног, донет је закључак као у диспозитиву.
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.

Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп
РУКОВОДИЛАЦ,
Нада Красић, дпп
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