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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Пожега 
Општинска управа 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и  
заштиту животне средине 
03 број 350–211/2019 
ROP-POZ-24198-LOC-1/2019 
18.09.2019. године 
П  о  ж  е  г  а 
 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту 
животне средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву Општине Пожега, Трг 
слободе 9, матични број 07158122, ПИБ 100860638, поднетог преко пуномоћника Муњић 
Милана из Пожеге, ул. Јована Демира 16, ЈМБГ 2611959791828, на основу члана 53а 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, 83/18, 31/19 и 37/19 - др.закон) и Плана 
генералне регулације Пожеге (Службени лист општине Пожега бр. 5/15, 7/16, 2/17 и 14/18) 
издаје 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
за изградњу фекалне канализације у „Радној зони“ у Пожеги 

на кат. парцелама бр. 465/16, 1559/2, 1568/4, 1569/2, 1885/6, 1586/1, 1598/2, 1554/1, 
1887/1, 1584/3, 1581/3, 1580/3, 1570/5, 1568/20, 1579/3, 1568/23, 1547, 1585/2, 1568/24, 

1568/4, 1568/18, 1568/3, 1568/14, 465/7, 465/1, 465/30 и 465/26, све у КО Пожега 
 

 

1. Подаци о катастарским парцелама/локацији 
- Према подацима датим у захтеву и Идејном решењу, изградња фекалне канализације 
је планирана на катастарским парцелама бр. 465/16, 1559/2, 1568/4, 1569/2, 1885/6, 1586/1, 
1598/2, 1554/1, 1887/1, 1584/3, 1581/3, 1580/3, 1570/5, 1568/20, 1579/3, 1568/23, 1547, 
1585/2, 1568/24, 1568/4, 1568/18, 1568/3, 1568/14, 465/7, 465/1, 465/30 и 465/26, све у КО 
Пожега. 
- Према Изводу из листа непокретности број 2063 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, катастарска парцела бр.1885/6 КО Пожега се према 
врсти земљишта води као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и 
катастарској класи води као земљиште под делом зграде у површини 18м2 и остало вештачки 
створено неплодно земљиште у површини 334м2, укупно 352м2. Власник предметне парцеле 
је Република Србија, држалац Општина Пожега, Трг Слободе 9, МБ 07158122, са обимом 
удела 1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 1387 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, катастарска парцела бр.465/30 КО Пожега се према 
врсти земљишта води као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и 
катастарској класи води као остало вештачки створено неплодно земљиште у површини 
14м2. Власник предметне парцеле је „Чикарић“ Д.О.О., Пожега, Војводе Степе 15, са обимом 
удела 1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 1796 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, обухваћене катастарске парцеле се воде на следећи 
начин: 

- катастарска парцела бр.1568/24 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као њива 1. класе у површини 696м2, 

- катастарска парцела бр.1570/5 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као њива 1. класе у површини 343м2, 
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- катастарска парцела бр.1579/3 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као њива 1. класе у површини 99м2, 

- катастарска парцела бр.1580/3 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као њива 1. класе у површини 51м2, 

- катастарска парцела бр.1581/3 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као њива 1. класе у површини 186м2, 

- катастарска парцела бр.1584/3 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као њива 1. класе у површини 211м2, 

- катастарска парцела бр.1585/2 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као њива 1. класе у површини 30м2. 
 Укупна површина горе наведених парцела је 1616м2. Власник предметних парцела је 
Република Србија, корисник „Центар за рециклажу“ ДОО, Београд, Томе Буше 14, МБ 
17194798, са обимом удела 1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 1870 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, катастарска парцела бр.1554/1 КО Пожега се према 
врсти земљишта води као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и 
катастарској класи води као земљиште под зградом у површини 431м2 (некатегорисани пут, 
објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката). Власник предметне парцеле је 
Република Србија, корисник Општина Пожега, Трг Слободе 9, МБ 07158122, са обимом 
удела 1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 2013 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, катастарска парцела бр.465/26 КО Пожега се према 
врсти земљишта води као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и 
катастарској класи води као остало вештачки створено неплодно земљиште у површини 
67м2. Власник предметне парцеле је Република Србија, корисник СТР „Урма“, Пожега, 
Књаза Милоша 58, са обимом удела 1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 2063 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, катастарска парцела бр.1887/1 КО Пожега се према 
врсти земљишта води као земљиште у грађевинском подручју, док се према начину 
коришћења и катастарској класи води као остало вештачки створено неплодно земљиште у 
површини 1157м2. Власник предметне парцеле је Република Србија, држалац Општина 
Пожега, Трг Слободе 9, МБ 07158122, са обимом удела 1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 3485 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, обухваћене катастарске парцеле воде се на следећи 
начин: 

- катастарска парцела бр.465/1 КО Пожега се према врсти земљишта води као 
градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи води 
као земљиште под зградом-објектом бр.1 у површини 165м2 (по намени зграда пословних 
услуга-административни објекат, приземне спратности, објекат има одобрење за употребу, 
власник објекта је „Ратко Митровић“ ДОО, Пожега, Зелена пијаца 9), земљиште под зградом-
објектом бр.2 у површини 127м2 (по намени зграда пословних услуга-постројење фабрике, 
приземне спратности, објекат има одобрење за употребу, власник објекта је „Ратко 
Митровић“ ДОО, Пожега, Зелена пијаца 9) и остало вештачки створено неплодно земљиште 
у површини 3853м2, укупно 4145м2, 

- катастарска парцела бр.465/7 КО Пожега се према врсти земљишта води као 
градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи води 
као остало вештачки створено неплодно земљиште у површини 2491м2, 

- катастарска парцела бр.465/16 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као остало вештачки створено неплодно земљиште у површини 539м2. 
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Предметне парцеле су у јавној својини, власник Општина Пожега, Трг Слободе 9, МБ 
07158122, са обимом удела 1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 3559 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, катастарска парцела бр.1559/2 КО Пожега се према 
врсти земљишта води као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и 
катастарској класи води као остало вештачки створено неплодно земљиште у површини 
781м2. Власник предметне парцеле је Република Србија, корисник „Напредак“ АД, Пожега, 
Књаза Милоша 70, МБ 07112459, са обимом удела 1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 3591 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, катастарска парцела бр.1547 КО Пожега се према 
врсти земљишта води као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и 
катастарској класи води као ливада 2. класе у површини 1532м2. Власник предметне парцеле 
је Република Србија, корисник Стаматовић Миливоје (Петар), Пријановићи, са обимом удела 
1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 3650 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, катастарска парцела бр.1569/2 КО Пожега се према 
врсти земљишта води као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и 
катастарској класи води као њива 1. класе у површини 1926м2. Власник предметне парцеле 
је Република Србија, корисник Смиљанић Јелица (Митар), Бакионица, са обимом удела 1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 3677 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, катастарска парцела бр.1568/18 КО Пожега се према 
врсти земљишта води као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и 
катастарској класи води као њива 2. класе у површини 1432м2. Власник предметне парцеле 
је Јанковић Божидар (Војислав), Бакионица, са обимом удела 1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 3725 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, катастарска парцела бр.1568/4 КО Пожега се према 
врсти земљишта води као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и 
катастарској класи води као њива 1. класе у површини 4898м2. Власник предметне парцеле 
је Никовић Милосав (Божидар), Гостиље, са обимом удела 1/1.  
- Према Изводу из листа непокретности број 3854 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, обухваћене катастарске парцеле воде се на следећи 
начин: 

- катастарска парцела бр.1568/3 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као земљиште под зградом-објектом бр.1 у површини 200м2 (по намени зграда 
пословних услуга, приземне спратности, објекат има одобрење за употребу) и остало 
вештачки створено неплодно земљиште у површини 9428м2, укупно 9628м2, 

- катастарска парцела бр.1568/14 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као земљиште под зградом-објектом 1 у површини 84м2 (зграда за коју није позната 
намена, приземне спратности, објекат изграђен без одобрења за изградњу), земљиште под 
зградом-објектом 2 у површини 20м2 (зграда за коју није позната намена, приземне 
спратности, објекат изграђен без одобрења за изградњу), земљиште уз зграду-објекат у 
површини 500м2 и остало вештачки створено неплодно земљиште у површини 37м2, укупно 
641м2. 

Власник сва три објекта је „ГРАДИНГ КОМПАНИ“ Д.О.О. Пожега, Војводе Мишића 
10/42, МБ 20022396.  

Власник обе парцеле је Република Србија, корисник „ГРАДИНГ КОМПАНИ“ Д.О.О. 
Пожега, Војводе Мишића 10/42, МБ 20022396, са обимом удела 1/1. 
- Према Изводу из листа непокретности број 4017 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, обухваћене катастарске парцеле воде се на следећи 
начин: 

- катастарска парцела бр.1586/1 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као земљиште под зградом-објектом бр.1 у површини 642м2 (зграда за коју није позната 
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намена-део, приземне спратности, објекат изграђен без одобрења за градњу), земљиште под 
зградом-објектом бр.2 у површини 275м2 (зграда за коју није позната намена, приземне 
спратности, објекат изграђен без одобрења за градњу), земљиште под зградом-објектом бр.3 
у површини 275м2 (зграда за коју није позната намена, приземне спратности, објекат 
изграђен без одобрења за градњу) и остало вештачки створено неплодно земљиште у 
површини 32269м2, укупно 33461м2, 

- катастарска парцела бр.1598/2 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као њива 1. класе у површини 430м2.   

Власник обе катастарске парцеле и сва три објекта је „Ратко Митровић“ ДОО, Пожега, 
Зелена пијаца 9, МБ 06992153.  
- Према Изводу из листа непокретности број 6123 КО Пожега, заводни број 952-04-
145-13275/2019 од 02.09.2019.године, обухваћене катастарске парцеле воде се на следећи 
начин: 

- катастарска парцела бр.1568/20 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као њива 1. класе у површини 167м2, 

- катастарска парцела бр.1568/23 КО Пожега се према врсти земљишта води 
као градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи 
води као њива 1. класе у површини 262м2. 

Сувласници на обе катастарске парцеле су: Цветковић Марија, Ужице, Вуколе Дабића 
19, ЈМБГ 0701982795018, обим удела 3/9, Милић Душан (Томислав), Ужице, Видовданска 
25, ЈМБГ 0402965790013, обим удела 3/9, Бранка Дикић (Стојан), Ужице, Николе Пашића 37, 
ЈМБГ 2706955795048, обим удела 1/9, Мићић Јован (Радиша), Пожега, Цара Уроша 13, ЈМБГ 
2211966791819, обим удела 1/9 и Ристановић Милија (Иван), Ужице, Милешевска 8, ЈМБГ 
0112958790026, обим удела 1/9. 
- Према подацима који су јавно доступни преко интернет портала „РГЗ – Јавни 
приступ“, катастарска парцела бр.1568/4 КО Пожега се према врсти земљишта води као 
градско грађевинско земљиште, док се према начину коришћења и катастарској класи води 
као њива 1. класе у површини 4898м2. Власник парцеле је Никовић (Божидар) Милосав.  

 

- Према Копији катастарског плана водова број 956-01-307-7739/2019 од 
30.08.2019.године, прибављеној од РГЗ - Одељења за катастар водова у Ужицу, на траси 
планиране канализације су евидентирани електро-водови, водоводна и тк 
инфраструктура.  
 
2. Подаци о класи и намени објекта 
- Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр.22/15), 
планирани објекат припада класи Јавна канализациона мрежа – Спољња канализациона 
мрежа, категоорије Г (инжењерски објекти), класификациони број 222311, 
процентуална заступљеност 100%. 
 
3. Намена, правила уређења и грађења из Плана генералне регулације Пожега 
- Предметна локација се налази у градском подручју, где су правила изградње и уређења 
локације прописана Планом генералне регулације Пожеге (Службени лист општине Пожега 
бр. 5/15, 7/16, 2/17 и 14/18). 
- Фекална канализација - Систем за одвођење отпадних вода треба да покрије целу 
територију насеља. Да би се то остварило планирана је изградња сабирног колектора Ø 
1000мм, чија је улога да прикупи сва изливна места канализације и одведе отпадне воде до 
планираног постројења за пречишћавање отпадних вода. Локација за ово постројење 
планирана је у близини ушћа реке Скрапеж. Након третмана пречишћавања отпадне воде се 
упуштају у реку Срапеж. 

Поред изградње нове канализационе мреже, планира се  и замена дотрајале, постојеће 
канализационе мреже, као и реконструкција у смислу  повећање пречника. 

Индустријске отпадне воде третирати унутар индустријских комплекса. Предтретман 
индустријских отпадних вода радити пре упуштања у фекалну канализацију.  
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Употреба септичких јама је могућа, док се не створе технички услови прикључења на 
јавни објекат канализационе мреже, али искључиво водонепропусне јаме, без прелива, са 
периодичним пражњењем. 

Концепт одвођења употребљених и атмосферских вода је конципиран као сепаратан, 
тј. посебно се одводе санитарне отпадне воде а посебно атмосферске воде. 

Трасе водоводних и инсталација фекалне канализације трасирати супротним странама 
коловоза. 

Трасе фекалних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и 
планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. 

Трасе атмосферских колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и 
планираним саобраћајницама по правилу осовином коловоза и по потреби зеленим 
површинама. 
 Нову кишну канализацију упоредо изводити са реконструкцијом улица. 

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, 
дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5м, док за магистрални Рзавски 
цевовод ово растојање износи минимално 5,0м. 

Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објеката је 1,5 м.  
Растојање цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електро и телефонски 

каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5м. 
Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5 м од спољне ивице цеви. У 

појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду 
или угрозити стабилност цевовода. 

Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електичних каблова 
при укрштању. 

Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само изузетно и 
са посебним мерама заштите. 

Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна, 
узимајући у обзир комплетно сливно подручје. Уколико се прорачуном добије мањи пречник 
од Ø 200 мм, усвојити Ø 200 мм. Максимално пуњење канализације је 0,7 Д, где је Д пречник 
цеви.  
 Димензије нове кишне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна. За 
меродавну рачунску кишу обично се узима киша са вероватноћом појаве 33% или 50%. 

Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати 
отпадне воде из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 м 
до темена цеви. За исправно функционисање фекалне канализације предвидети довољан број 
ревизионих окана и водити рачуна и минималним и максималним падовима. Оријентационо 
максимални пад је око 1/Д (см) а минимални пад 1/Д (мм). Минимална дубина укопавања 
атмосферске канализације мерена од темена цеви је 1,0 м. 
 Новопројектоване објекте прикључити на постојећу и планирану фекалну 
канализацију. Минималан пречник кућног прикључка је Ø 150 мм. 
 Индустријске отпадне воде се могу увести у канализацију тек после предтретмана. 
 У деловима насеља где не постоји канализација градити прописне, водонепропусне 
септичке јаме. 

Воду из дренажа уводити у кишну канализацију. Испуштање атмосферске 
канализације у реципијент врши се обавезно уградњом уставе (жабљег поклопца) на испусту, 
да би се спречило плављење узводних насеља.  

Техничке услове и начин прикључења појединих објеката на водоводну односно 
канализациону мрежу одређује надлежно комунално предузеће. 

 
 

4. Услови изградње објекта и уређења парцеле 
- Радови који се врше: изградња 
- Врста објекта (према класи): инжењерски објекти –систем за одвођење отпадних вода 
- Намена објекта: фекална канализација 
- Садржај објекта: канализациона мрежа се састоји од 5 кракова: 
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 -  Крак 1    PP Ø315/278mm, SN8, L=609,77m 
 -  Крак 2    PP Ø250/222mm, SN8, L=288,46m 
 - Крак 3    PP Ø250/222mm, SN8, L=219,14m 
 - Крак 4    PP Ø250/222mm, SN16, L=168,32m 
 - Крак 4 – привремени PP Ø250/222mm, SN16, L=184,90m 
 - Крак 5    PP Ø250/222mm, SN8, L=121,63m 
- Место прикључења: Кракови 2,3,4 и 5 укључују се у крак 1, док се крак 1 укључује у 
постојећи шахт градске фекалне канализације 
- Начин полагања: подземно 
- Врста цеви: полипропиленске цеви  
- Траса објекта-канализације: према ИДР 
- Остали елементи: према ИДР 
- Пројектну документацију радити у складу са свим важећим техничким  нормативима,  

прописима  и  законским  одредбама за ту врсту објекта. 
 

 
 

5. Услови имаоца јавних овлашћења 
 

Електроенергетска мрежа - Према Условима за укрштање и паралелно вођење број 
8М.1.0.0.-Д-09.20.-279650-19 од 13.09.2019.године, издатим од надлежног предузећа ОДС 
„ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуције Ужице, на датој локацији 
постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном 
трасом, па је инвеститор у обавези да испоштује све услове дефинисане предметним актом. 
 

Телекомуникациона мрежа – Према Техничким условима број 399219/3-2019 од 
16.09.2019.године издатим од надлежног предузећа «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» а.д. Београд – 
Дирекција за технику, Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице, на предметној 
локацији постоји ТК инфраструктура коју чине ТК каблови приступне мреже и оптички 
каблови са припадајућим ТК окнима и кабловском канализацијом, па је инвеститор у обавези 
да испоштује техничке услове дефинисане предметним актом. 
 

Водоводна и канализациона мрежа - Према Техничким условима број 2433/1 од 
13.09.2019.године издатим од ЈКП „Наш Дом“ Пожега, постојећа фекална канализација се 
налази са десне стране магистралног пута Пожега-Ужице (заобилазница око Пожеге), што 
значи да се будућа канализациона мрежа може прикључити у ову, већ постојећу 
канализацију, односно на најближи шахт ове канализације који се налази у близини 
предузећа „Путеви“ Пожега. Услови укрштања планиране канализације са постојећом 
водоводном мрежом нису дати. 
 

Сви наведени технички услови имаоца јавних овлашћења су саставни део ових 
локацијских услова. 

 
 

6.   Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења 
- Нема објеката за уклањање. 

 
7. Посебни услови 

/ 
 
 

8.   Рок важности локацијских услова 
- Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске 
дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 
 

9.  Обавезе инвеститора 
- Захтев за издавање грађевинске дозволе предати искључиво у електронској форми, а 
све у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) којим је ближе прописан 
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поступак спровођења обједињене процедуре. Сви поступци у оквиру Обједињене процедуре 
обављају се искључиво кроз Централни информациони систем (ЦИС) који представља 
систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре и могуће му је приступити 
преко веб странице: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ као и 
http://gradjevinskedozvole.rs/. Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене 
процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, 
односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом. 
- Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу фекалне канализације подноси 
се документација сачињена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде 
и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Сл.гл.РС 
бр.72/2018) и доказ о решеним имовинско-правним односима за све обухваћене парцеле. 
 

10.  Поука о правном средству 
- На издате локацијске услове у року од три дана од дана достављања може се изјавити 
приговор општинском већу преко овог органа или електронским путем кроз централни 
информациони систем. 
 
Напомена - саставни део издатих локацијских услова је Графички прилог бр. 1 и Идејно 
решење „Канализација у радној зони Пожега, на кат. парцелама  бр. 465/16, 1559/2, 1568/4, 
1569/2, 1885/6, 1586/1, 1598/2, 1554/1, 1887/1, 1584/3, 1581/3, 1580/3, 1570/5, 1568/20, 
1579/3, 1568/23, 1547, 1585/2, 1568/24, 1568/4, 1568/18, 1568/3, 1568/14, 465/7, 465/1, 
465/30 и 465/26, КО Пожега“, инвеститора Општина Пожега, Трг Слободе 9, број 56/2019, 
Ужице, Јун 2019.године, урађено од „МИН ПРОЈЕКТ“ Ужице, ул. Видовданска 43. 
 
 

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




