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ОПШТИНА ПОЖЕГА
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Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
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ПОЖЕГА
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Општинске управе у Пожеги поступајући по захтеву инвеститора
Рачанин Симa из Београда, ул. Кестенова 7/10, ЈМБГ 1705979791817, поднетом преко
пуномоћника Ковачевић Миљка из Пожеге, улица Цара Лазара број 28, ЈМБГ
2306963791819, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат.
парцели бр.1067 КО Дражиновићи, на основу члана 8 став 2 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 Рачанин Симa из Београда, ул. Кестенова
7/10, ЈМБГ 1705979791817, поднет преко пуномоћника Ковачевић Миљка из Пожеге,
улица Цара Лазара број 28, ЈМБГ 2306963791819, за издавање локацијских услова за
изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр.1067 КО Дражиновићи, јер је захтев
непотпун и не садржи прописану документацију.
Образложење
Рачанин Симo из Београда, ул. Кестенова 7/10, ЈМБГ 1705979791817, поднеo је
преко свог пуномоћника Ковачевић Миљка из Пожеге, улица Цара Лазара број 28, ЈМБГ
2306963791819, захтев који се односи на издавање локацијских услова за изградњу
стамбеног објекта на кат. парцели бр.1067 КО Дражиновићи.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 30.08.2020.године и заведен је под бројем ROPPOZ-23275-LOC-1/2020. У општинској управи захтев је заведен 31.08.2020.године под
бројем 03 број 350-233/2020.године.
-

-

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:
Доказ о уплати републичке административне таксе у износу 320 динара од
20.08.2020.године, републичке административне таксе у износу 1880 динара од
20.08.2020.године, накнаде за ЦЕОП у износу 1000 динара од 20.08.2020.године, у
pdf формату, све потписано квалификованим електронским потписом
пуномоћника,
Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (КТП) у pdf формату,
снимљен од Геодетске агенције „АКСИС“ Ваљево, од 30.06.2020. године,
Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (КТП) у dwg
формату,
Идејно решење (Главна свеска и Пројекат архитектуре) у pdf формату, урађено од
АГИ „Инг Пројект“ Пожега, оверено и потписано квалификованим електронским
1/1
потписом пуномоћника,

-

графички прилози ИДР у dwg формату,
лист непокретности број 952-1/2020-576 од 01.07.2020.године, потписан
квалификованим електронским потписом пуномоћника,
Информација о локацији 03 број 350-179/2020 од 17.07.2020.године,
пуномоћје у pdf формату, потписано квалификованим електронским потписом
пуномоћника.

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље
поступање по поднетом захтеву, и након тога је, спроводећи поступак обједињене
процедуре прибавио следећу документацију од Републичког геодетског завода:
- Извод из катастра водова у pdf формату 956-01-307-13325/2020 од 14.09.2020.
године и
- Копијu плана у pdf и dwg формату 952-04-145-15041/2020 од 17.09.2020. године и
У даљем поступку обједињене процедуре упућени су захтеви за издавање
техничких услова за пројектовање и прикључење имаоцима јавних овлашћења и то: ЕПС
Ужице и ЈКП Наш Дом Пожега.
Одговарајући на упућени захтев, 16.10.2020.године ЈКП Наш Дом Пожега је
доставило Техничке услове број 2946/1, док је ЈП «Електропривреда Србије» – „ЕПС
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, 20.10.2020.године
својим актом – Обавештењем о немогућности издавања услова за пројектовање и
прикључење број 8М.1.0.0.-Д-09.20.-298576-20 обавестило надлежни орган да се не могу
издати услови за пројектовање и прикључење.
Поменутим Обавештењем је наведено да „Увидом у идејно решење,
катастарско-топографски план и другу расположиву документацију констатовано
је да се кат. парцела бр.1067 КО Дражиновићи која је предмет градње налази у
заштитном појасу надземног вода 0,4 kV, који је у власништву „ЕПС Дистрибуција“
доо Београд.
Према члану 218. Закона о енергетици (Сл. гласник РС бр.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 од
крајњег фазног проводника, има ширине:
1. за напонски ниво 1 kV и 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 до 400 („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“.
Сходно члану 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Службени гласник 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
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за издавање локацијских услова у складу са чланом 8 став 2 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем.
Због свега претходно наведеног, донет је закључак као у диспозитиву.
Након исправке и допуне идејног решења у складу са условима наведеним у
Обавештењу ЈП «Електропривреда Србије» – „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,
Огранак Електродистрибуција Ужице, може се поднети усаглашен захтев у обједињеној
процедури.
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 уплаћена као ни
накнада. Напомињемо да је при подношењу усаглашеног захтева потребно навести број
овог предмета 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.

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