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П о ж е г а 
 

Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву Јавног 
комуналног предузећа „НАШ ДОМ“, из Пожеге, улица Зелена пијаца број 7, за 
издавање одобрења за извођење радова на реконструкцији и доградњи пумпних 
станица „Адашевићи-Милаве-Шеварице“, на кат.парц. број 844/2 и 144/1 обе у КО 
Расна и на кат. парц. број 1440/2 КО Висибаба, на основу члана 18. став 1. Правилника 
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, 
бр.113/2015, 96/2016 и 120/17),  доноси 

 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Јавног комуналног предузећа „НАШ ДОМ“, из Пожеге, 
улица Зелена пијаца број 7, за издавање одобрења за извођење радова на 
реконструкцији и доградњи пумпних станица „Адашевићи-Милаве-Шеварице“, на 
кат.парц. број 844/2 и 144/1 обе у КО Расна и на кат. парц. број 1440/2 КО Висибаба,  
јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Јавно комунално предузеће  „НАШ ДОМ“, из Пожеге, улица Зелена пијаца број 7, 
поднело је захтев, преко пуномоћника Славољуба Цукановића из Ужица, за извођење 
радова на реконструкцији и доградњи пумпних станица „Адашевићи-Милаве-
Шеварице“, на кат.парц. број 844/2 и 144/1 обе у КО Расна и на кат. парц. број 1440/2 
КО Висибаба. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 12. 02. 2019. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-2912-ISAW-1/2019. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 12. 02. 2019. године под бројем 351-54/2019. 

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова инвеститор је овом органу 
доставио следећу документацију: 

- Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и 
накнаде за ЦЕОП, 

- уредно пуномоћје за заступање у овом предмету, 
- идејни пројекат урађен од „ЕКОТЕРМ“, д.о.о. из Ужица са главним 
пројектантом Славољубом Цукановићем из Ужица дипл. маш. инж. број 
лиценце 330 2928  03. 

 
 Пошто се захтев односи, између осталог, и за издавање одобрења за извођење 

радова на доградњи пумпних станица, то је инвеститор био у обавези да претходно 
прибави локацијске услове од надлежне службе. 



 
Увидом у базу података РГЗ-СКН Пожега (јавни приступ) утврђено је да су 

катастарске парцеле, на којима се налазе предметне пумпне станице, у приватном 
власништву.  

Потребно је и да инвеститор, поред одговарајуће техничке документације, има и 
одговарајуће право на земљишту или објекту.  

Како инвеститор није доставио доказ да су прибављени локацијски услови, то је 
захтев одбачен у смислу диспозитива овог закључка. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 

три дана од дана достављања изјавити приговор електронским путем кроз централни 
информациони систем Општинском већу Пожега.  
 
                                                                                                        РУКОВОДИЛАЦ, 
                                                                                                       Нада Красић, д.п.п.      
 
  

 


