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Пожега
Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по
усаглашеном захтеву инвеститора Оператора дистрибутивног система ЕПС
„Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак Ужице, из Ужица, улица Момчила
Тешића број 13 и финансијера „ГИНКО“, д.о.о., Пожега, улица Бана Милутина
бб, за издавање употребне дозволе за употребу и коришћење кабловског
вода 10 kV, за напајање СТС 10/0,4kV 250/250kVA „ГИНКО - Радовци“, на кат.
парц. број 194/1 КО Радовци, на основу члана 158. став 2. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 45.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о употребној дозволи
1. УСВАЈА СЕ усаглашени захтев инвеститора Оператора
дистрибутивног система ЕПС „Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак Ужице,
из Ужица, улица Момчила Тешића број 13, матични број: 07005466, ПИБ
100001378, и финансијера „ГИНКО“, д.о.о., Пожега, улица Бана Милутина бб,
матични број 06786707, ПИБ 101003240, па се издаје УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
за употребу и коришћење кабловског вода 10 kV, за напајање СТС 10/0,4kV
250/250kVA „ГИНКО - Радовци“, на кат. парц. број 194/1 КО Радовци.
Kабловски вод је категорије Г, класификациони број 222410.
2. Саставни део ове употребне дозволе је пројекат за извођење,
урађен од Агенције за инжењерске услуге „Пројект плус“ Душица Маркићевић
пр, из Пожеге, извештај Комисије о извршеном техничком прегледу и
Елаборат геодетских радова, урађен од СГБ „Геопремер“, Небојша
Јовановић пр. из Пожеге.
Образложење
Општинској управи у Пожеги, Одељењу за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поднели су
усаглашени захтев, дана 25. 01. 2019. године, инвеститор Оператор
дистрибутивног система ЕПС „Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак Ужице,
из Ужица, улица Момчила Тешића број 13 и финансијер „ГИНКО“, д.о.о.,
Пожега, улица Бана Милутина б.б., преко пуномоћника Добривоја
Стевановића, дипл. инж. грађевине из Пожеге, тражећи да се изда употребна

дозвола за употребу и коришћење кабловског вода 10 kV, за напајање СТС
10/0,4kV 250/250kVA „ГИНКО - Радовци“, на кат. парц. број 194/1 КО Радовци.
Уз захтев за издавање употребне дозволе достављено је уредно
пуномоћје за заступање у предмету издавања употребне дозволе.
Уз захтев достављена је следећа документација:
- доказ о уплати административне таксе за захтев, за решење и
накнаду за ЦЕОП,
- пројекат за извођење, урађен од Агенције за инжењерске услуге
„Пројект плус“ Душица Маркићевић пр, из Пожеге, и изјаву инвеститора,
стручног надзора и извођача радова да није дошло до одступања од пројекта
за извођење објекта, те да је изведено стање једнако пројектованом,
- уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката број
Д.09.20.-323004/1-18,
- препис листа непокретности број 510 за КО Радовци, издато од РГЗСКН Пожега, заводни број 952-1/2018-1506 од 09. 10. 2018. године,
- записник комисије за технички преглед кабловског вода, са предлогом
за издавање употребне дозволе од 07. 01. 2019. године,
- eлаборат геодетских радова, урађен од СГБ „Геопремер“, Небојша
Јовановић пр, из Пожеге.
Инвеститор је послове техничког прегледа поверио Бироу за
грађевински инжењеринг „Електропин“ Миломир Марјановић пр, из Ужица,
који је формирао Комисију за технички преглед од следећих лица:
1. Миломир Р. Марјановић, дипл. инж. ел. – председник комисије
(лична лиценца број: 450-6135-04),
2. Миљко М. Ковачевић, дипл. инж. грађ. – члан
(лична лиценца број: 410-3997-03).
Комисија је на лицу места извршила технички преглед кабловског
вода, а по завршеном техничком прегледу Комисија је сачинила записник, са
предлогом надлежном органу да се изда употребна дозвола за кабловски вод
10 kV, за напајање СТС 10/0,4kV 250/250kVA „ГИНКО - Радовци“, на кат.
парц. број 194/1 КО Радовци, пошто су радови изведени у складу са
одобреном техничком документацијом, а објекат је геодетски снимљен.
Пошто је инвеститор уз захтев за издавање употребне дозволе
доставио документацију прописану Законом и Правилницима, то је исти
усвојен и донето је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се
изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Републике Србије – Златиборски управни округ Ужице у року од 8 дана од
пријема решења. Жалба се предаје преко ове управе електронски кроз
централни информациони систем и за исту се плаћа административна такса
у износу од 470,00 динара на рачун Буџет Републике Србије, број рачуна:
840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 49-081.
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