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Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву Општинe Пожега, Трг Слободе бр.9, матични број
07158122, ПИБ 100860638, који је поднет преко пуномоћника Милана Муњића из Пожеге, ул. Јована
Демира бр.16, ЈМБГ 2611959791828, на основу члана 53а став 1 Закона о планирању и изградњи
(„Службени 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), Просторног плана
општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ бр. 8/13) и Плана детаљне регулације
"ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ЈЕЛЕН ДО" („Службени лист општине Пожега“, бр.6/16), доноси

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Општинe Пожега, Трг Слободе бр.9, матични број 07158122,
ПИБ 100860638, који је поднет преко пуномоћника Милана Муњића из Пожеге, ул. Јована Демира
бр.16, ЈМБГ 2611959791828, за издавање локацијских услова за изградњу водоводне мреже у
општини Јелен До и Тучково и то

на кат. парцелама бр.337/1,337/2, ,338, 334/1,333/1, ,333/2, 330/1,331/1,331/2, 332/2, 319/2, 595/21, 420,
438, 439, 419/2, 419/3, 419/4, 605/1, 595/12, 306/2, 605/11, 595/4, 595/23, 55/11, 605/5, 452, 455, 456,
607, 276, 278/5, 278/3, 273/1, 105/10, 103/1, 105/9, 107/4, 107/3, 608, 112/2, 113/3, 118, 117/2, 116/1,
124/3, 242, 243, 245, 246/4, 246/3, 249, 250, 237, 225, 208 и 199 све у КО Јелен До,

и кат. парцелама бр.1008, 1005/1, 1004/1, 1006/1, 834, 1006/2, 1003, 1007/1, 1007/8, 1010, 594, 586,
593, 590, 569, 564, 595, 591, 598/1, 597, 561/7, 561/9, 561/10, 561/11, 561/12, 561/4, 561/2, 561/13,
561/6, 561/14, 561/15, 561/16, 561/17, 549, 548, 528, 560, 552/3, 556, 552/1, 552/2, 520/2, 520/1, 519,
252, 240, 544, 515/3, 1012, 485/3, 485/1, 484, 576, 579/1, 579/2, 582/2, 445, 447, 450, 451, 452, 438, 425,
429, 437, 424, 434, 377/1, 377/2, 376, 101, 102, 103, 107, 105, 106, 170/2, 170/1, 168, 164, 162, 163/1,
160, 158, 147/2, 153, 147/1, 152, 149, 422, 421, 419, 417, 414, 410, 409, 407, 405, 404 и 403/1 све у КО
Тучково, јер је захтев непотпун и не садржи прописану документацију.

О б р а з л о ж е њ е

Општина Пожега, Трг Слободе бр.9, матични број 07158122, ПИБ 100860638, као правно лице,
поднела је преко пуномоћника Милана Муњића из Пожеге, ул.Јована Демира бр.16, ЈМБГ
2611959791828, захтев који се односи на издавање локацијских услова за изградњу водоводне мреже
у општини Јелен До и Тучково и то на кат. парцелама бр.337/1,337/2, ,338, 334/1,333/1, ,333/2,
330/1,331/1,331/2, 332/2, 319/2, 595/21, 420, 438, 439, 419/2, 419/3, 419/4, 605/1, 595/12, 306/2, 605/11,
595/4, 595/23, 55/11, 605/5, 452, 455, 456, 607, 276, 278/5, 278/3, 273/1, 105/10, 103/1, 105/9, 107/4,



107/3, 608, 112/2, 113/3, 118, 117/2, 116/1, 124/3, 242, 243, 245, 246/4, 246/3, 249, 250, 237, 225, 208 и
199 све у КО Јелен До као и

кат. парцелама бр.1008, 1005/1, 1004/1, 1006/1, 834, 1006/2, 1003, 1007/1, 1007/8, 1010, 594, 586, 593,
590, 569, 564, 595, 591, 598/1, 597, 561/7, 561/9, 561/10, 561/11, 561/12, 561/4, 561/2, 561/13, 561/6,
561/14, 561/15, 561/16, 561/17, 549, 548, 528, 560, 552/3, 556, 552/1, 552/2, 520/2, 520/1, 519, 252, 240,
544, 515/3, 1012, 485/3, 485/1, 484, 576, 579/1, 579/2, 582/2, 445, 447, 450, 451, 452, 438, 425, 429, 437,
424, 434, 377/1, 377/2, 376, 101, 102, 103, 107, 105, 106, 170/2, 170/1, 168, 164, 162, 163/1, 160, 158,
147/2, 153, 147/1, 152, 149, 422, 421, 419, 417, 414, 410, 409, 407, 405, 404 и 403/1 све у КО Тучково.

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 13.09.2022.год. и заведен је под бројем ROP-POZ-28624-LOC-
1/2022. У општинској управи захтев је заведен истог дана под бројем 03 број 350-620/2022.

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:

Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу 2.000,00 динара,  
Идејно решење (Главна свеска и Пројекат архитектуре) у pdf формату,
Пројекат хидротехничких инсталација
Графички прилози ИДР у dwg формату (објекат, ситуација)
Овлашћење,
Катастарско-топографски план у pdf формату и
Додатна документација (информација о локацији, лист непокретности и КТП у dwg формату).  

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:

Копију катастарског плана водова број 956-307-21318/2022 од 19.09.2022.год., издату од
Одељења за катастар водова Ужице и
Копију плана у pdf и dwg формату без назначеног броја и датума издавања, издату од СКН
Пожега.

У даљем поступку обједињене процедуре упућен је захтев за издавање техничких услова за
пројектовање и прикључење од следећих имаоца јавних овлашћења :

ЈКП „Наш Дом“ Пожега (добијен одговор 26.10.2022.год. – Технички услови број 7000/1),
ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ д.о.о. – Електродистрибуција Пожега (добијен одговор
18.10.2022.год.), Услови за пројектовање број 8M.1.0.0.-Д-09.20.-440514-22 од
17.10.2022.године,
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД Ужице (добијен одговор 13.10.2022.год. – Технички услови
деловодни број : 407254/3-2022 ДР од 11.10.2022.год.),
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. (добијен одговор 20.10.2022.год. –
Технички услови деловодни број : број 3/2022-1632 од 19.10.2022.год.,
SIGas DOO Požega (добијен одговор 06.10.2022.год.), доставио је Обавештење број 261-1/2022
од 06.10.2022.год. да на предметној локацији нема своје инсталације.
"СРБИЈАВОДЕ" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш, Секција ''Ужице'' Ужице
(добијен одговор 20.10.2022.год.), Водни услови број 9470/1 од 19.10.2022.год.
Јавно предузеће за вододснабдевање „РЗАВ“ Ариље (одговор добијен 07.11.2022.год.)
Технички услови за пројектовање и прикључење на водосистем Рзав будућег вододвода за
водоснабдевање насеља Јелен До и Тучково, занк 1811 од 07.11.2022.год.
ЈП Путеви Србије (добијен одговор од 21.10.2022.год.) Одговор на захтев за издавање услова
за пројектовање интерни број ТГ 46 од 21.10.2022.год.



Одговарајући на упућени захтев, ЈП Путеви Србије нису доставили техничке услове, већ Одговор о
допуни документације и то :

„Уз захтев је неопходно доставити Информацију о локацији, односно извод из важеће планске
документације за подручје које се обрађује пројектом (текст и графика) и Идејно решење сачињено
у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/19), усклађено са
планском документацијом.

 Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу државног
пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге:

Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом законском
регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима (Уредба о
категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, број 105/13 и 119/13)), са
приказом трасе инсталација;
Попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут
налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, која не мора да буде оверена
од стране органе надлежног за послове државног премера и катастра) са дефинисаним
положајем планираних инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног
профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину
полагања поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања и др.),
(попречне профиле урадити обавезно на почекту и крају паралелног вођења поред државног
пута, на месту укрштаја, у зони путних објеката и другим карактеристичним местима);
Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са
приказаним државним путевима.

НАПОМЕНА: Потребно је обележити државне путеве у складу са Уредбом о категоризацији
државних путева (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и и 93/15). Стационаже државног пута
на местима планираних инсталација утврдити директним мерењем на терену у односу на познате
стационаже чворних тачака (координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“
(директан линк http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem).“

Због свега горе наведеног потребно је усагласити Идејно решење са дописом ЈП „Путеви Србије, а
све према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/19).

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 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 дописом ЈП „Путеви Србије“, 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 : Д. Стефановић, дипл.инж.арх.

                                              

                                                                                                    Руководилац,

                                                                                                                                      Нада Красић, дпп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


