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ПОЖЕГА
Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву инвеститора
Томић Живорадa из Горобиља, ЈМБГ 0912973791817, поднетом преко пуномоћника
Константина Даничића из Пожеге, ул. Болничка 25, ЈМБГ 2006962791819, за издавање
локацијских услова за изградњу помоћног објекта - купалишног базена у функцији
постојећег стамбеног објекта, на кат. парцелама бр.295/2 и 297/1, обе у КО Горобиље, на
основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017) доноси
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Томић Живорадa из Горобиља, ЈМБГ
0912973791817, поднетом преко пуномоћника Константина Даничића из Пожеге, ул.
Болничка 25, ЈМБГ 2006962791819, за издавање локацијских услова за изградњу
помоћног објекта - купалишног базена у функцији постојећег стамбеног објекта, на кат.
парцелама бр.295/2 и 297/1 обе у КО Горобиље, јер је захтев непотпун и не садржи
прописану документацију.
Образложење
Томић Живорад из Горобиља, ЈМБГ 0912973791817, поднео је захтев преко свог
пуномоћника Константина Даничића из Пожеге, ул. Болничка 25, ЈМБГ 2006962791819
за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта - купалишног базена у
функцији постојећег стамбеног објекта, на кат. парцелама бр.295/2 и 297/1 обе у КО
Горобиље.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:
- доказ о уплати административне таксе (РАТ) у пдф формату, оверен
квалификованим електронским потписом,
- доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских
услова (накнада за ЦЕОП), оверен квалификованим електронским потписом,
- пуномоћје оверено квалификованим електронским потписом,
- геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (КТП) у pdf формату
потписан електронским потписом пуномоћника, који није оверен од стране
геодетске агенције која је извршила мерење,
- Идејно решење (Главна свеска и Пројекат архитектуре) у pdf формату потписано
електронским потписом,
- Графички прилози у XPS формату и
- Информација о локацији, 03 број 350-194/2018 од 25.07.2018.године.
Спроводећи поступак обједињене процедуре, овај орган је 19.12.2018.године
поднео захтев надлежном Републичком геодетском заводу - Служби за катастар
непокретности Пожега за издавање потребне документације. Тражена документација је
прибављена и то:
- Копија плана број ROP-POZ-36919-LOC-1/2018 од 08.01.2019. године,
- Препис листа непокретности број 3437 КО Горобиље, без заводног броја, од
28.12.2018. године и
- Извод из катастра водова број 956-01-1491/2018 од 03.01.2019.године.

У даљем поступку обједињене процедуре, 11.01.2019.године упућен је захтев за
издавање услова за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења - ОДС ЕПС
„Електродистрибуција“ Ужице, Погон Пожега.
Одговарајући на поднети захтев за издавање услова за пројектовање и
прикључење ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција
Ужице-погон Пожега, својим актом 8М.1.0.0. - Д.09.20.-10861-19 од 14.01.2019.године је
обавестио овај орган да се не могу издати услови за пројектовање и прикључење због
тога што захтев и идејно решење не садрже све потребне податке за издавање истих.
Поменутим актом је наведено да недостаје следеће:
„У идејном решењу је за прикључак на дистрибутивни систем електричне
енергије предвиђено посебно трофазно бројило у категорији „широка потрошња“ са
једновременом снагом 17 kW, 3×40 А и инсталисаном снагом 30kW. Пошто снази од
17,25 kW одговарају аутоматски осигурачи 3×25 А, а снази 27,60 kW одговарају
аутоматски осигурачи 3×40 А, потребно је тачно дефинисати једновремену снагу објекта
који се прикључује“.
Сходно члану 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (Сл.гл.РС бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), 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.
Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да
поступи по обавештењу ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак
Електродистрибуција Ужице – погон Пожега и овом закључку, и да допуни идејно
решење са траженом документацијом, тј. да тачно дефинише једновремену снагу објекта
који се прикључује“.
Такође, уколико инвеститор поднесе усаглашен захтев потребно је да приложи
геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (КТП) у pdf формату
потписан електронским потписом пуномоћника и оверен од стране геодетске агенције
која је извршила мерење и графичке прилоге у прописаном формату, који не морају бити
потписани квалификованим електронским потписом.
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 поднета уз овај захтев, нити се поново
плаћа административна такса и накнада. Напомињемо да је при подношењу усаглашеног
захтева број овог предмета потребно навести у рубрици „претходни предмет у систему едозвола (ако постоји)“.
Због свега претходно наведеног, донет је 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.
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