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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 

инвеститора „Јелен До“ д.о.о. из Јелен Дола, МБ:07219784, ПИБ:100859864, који је 

поднет преко пуномоћника Ковачевић Миљка из Пожеге, улица Цара Лазара број 28, 

ЈМБГ: 2306963791819, за издавање локацијских услова за изградњу силоса за 

складиштење хидратисаног креча запремине 2х45 м³, доминантне категорије Г, 

класификациони број 125213, процентуална заступљеност 100%, на катастарској 

парцели број 55/1 КО Јелен До, на основу члана 146. Закона о општем управном 

поступку («Сл.гл.РС» 18/2016 и 95/2018) и члана 8. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем («Сл.гл.РС» бр.68/2019) доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „Јелен До“ д.о.о. из Јелен Дола, МБ:07219784, 

ПИБ:100859864, поднет преко пуномоћника Ковачевић Миљка из Пожеге, улица Цара 

Лазара број 28, ЈМБГ: 2306963791819, за издавање локацијских услова за изградњу 

силоса за складиштење хидратисаног креча запремине 2х45 м³, доминантне категорије 

Г, класификациони број 125213, процентуална заступљеност 100%, на катастарској 

парцели број 55/1 КО Јелен До, КАО НЕОСНОВАН, јер ово одељење НИЈЕ НАДЛЕЖНО 

за издавање локацијских услова за предметну изградњу.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор „Јелен До“ д.о.о. из Јелен Дола, МБ:07219784, ПИБ:100859864, 

поднео је захтев преко пуномоћника Ковачевић Миљка из Пожеге, улица Цара Лазара 

број 28, ЈМБГ: 2306963791819, за издавање локацијских услова за изградњу силоса за 

складиштење хидратисаног креча запремине 2х45 м³, доминантне категорије Г, 

класификациони број 125213, процентуална заступљеност 100%, на катастарској 

парцели број 55/1 КО Јелен До. 

Захтев је примљен ЦИС-у дана 07.11.2019. године у 11:16 часова и заведен је 

под бројем ROP-POZ-34288-LOC-1/2019. 

Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине истог дана 

под бројем 03 број 350-296/2019. 

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за 

даље поступање по поднетом захтеву и том приликом уочено је следеће: 

 Да се конкретни захтев односи на изградњу новог објекта - силоса за 

складиштење хидратисаног креча запремине 2х45 м³ - у оквиру комплекса за 



производњу и промет грађевинског материјала, производњу негашеног и гашеног 

креча, камених агрегата и калцијум карбонатног брашна „Јелен До“. С тим у вези, ово 

одељење је 18.11.2019. године упутило допис Министарству грађевине, саобраћаја и 

инфраструктуре, Сектору за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре 

и озакоњење, са захтевом за изјашњење о надлежности за издавање локацијских 

услова и грађевинске дозволе у покренутом поступку за издавање локацијских услова. 

Дана 18.12.2019. доспео је одговор Министарства, заведен под бројем 351-01-

04033/2019-07, у којем се наводи да је „у складу са Законом о планирању и изградњи, 

члан 133, став 2, тачка 4, ово министарство НАДЛЕЖНО за издавање локацијских 

услова и грађевинске дозволе за комплекс Јелен До“. Стога је донет 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, стамбено-

комуналне послове и заштиту животне средине.  
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