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Република Србија 

 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
03 број 350 – 315/2021 
ROP-POZ-27008-LOC-1/2021 
07.09.2021.године 
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 
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ  из Београда, улица Дечанска број 8а, 
МБ:07001452, ПИБ:102199721, који је поднет преко пуномоћника Душана Веловића из Београда, 
улица Кнеза Данила број 12, ЈМБГ:2604971710209 за издавање Локацијских услова за 
реконструкцију постојеће хидрантске мреже као и изградњу нове са одговарајућим хидрантима 
на кат. парц. број  190/1 и 190/2 КО Висибаба, 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 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ  

из Београда, улица Дечанска број 8а, МБ:07001452, ПИБ:102199721, који је поднет преко 
пуномоћника Душана Веловића из Београда, улица Кнеза Данила број 12, ЈМБГ:2604971710209 
за издавање Локацијских услова за реконструкцију постојеће хидрантске мреже као и изградњу 
нове са одговарајућим хидрантима на кат. парц. број  190/1 и 190/2 КО Висибаба,због 
недостатака у приложеном Идејном решењу.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ  из Београда, улица 
Дечанска број 8а, МБ:07001452, ПИБ:102199721 је поднео захтев преко пуномоћника Душана 
Веловића из Београда, улица Кнеза Данила број 12, ЈМБГ:2604971710209, за издавање 
Локацијских услова за реконструкцију постојеће хидрантске мреже као и доградњу нове са 
одговарајућим хидрантима на кат. парц. број  190/1 и 190/2 КО Висибаба. 

Захтев је примљен ЦИС-у дана 19.08.2021. године у 08:54:08 часова и заведен је под 
бројем ROP-POZ-27008-LOC-1/2021. 

Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 19.08.2021. године 
под бројем 03 број 350-315/2021. 

Уз захтев за издавање Локацијских услова достављена је следећа документација:  
- Идејно решење – Главна свеска у pdf формату, 
- Идејно решење –Пројекат инжењерског објекта у pdf формату,  
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- Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози – Ситуациони план 

хидрантске мреже са водозахватом; Локација: парцеле топ. бр. 190/1 и 190/2 КО 
Висибаба, dwg формату и  

- Потврда о ослобађању од плаћања такси и/или накнада. 
По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље 

поступање по поднетом захтеву. Том приликом уочено је следеће: 
Према приложеном ИДР-у у Главној свесци у општим подацима о објекту и локацији се наводи  
да се планирани радови одвијају преко кат.парцела бр.190/1 и 190/2 КО Висибаба а назив 
планског документа План Генералне регулације Пожега ( Сл. Лист општине Пожега 5/15 ) и 
Измене и допуне плана генералне регулације Пожега ( Сл.лист општине Пожега бр 7/16 ) а 
пошто се предметна локација налази изван оквира урбанистичког подручја Пожеге, где су правила 
изградње и уређења локације прописана Просторним планом општине Пожега („Службени лист 
општине Пожега“ број 8/13), потребно је у техничкој документацији  и навести овај плански документ. У 

делу ИДР-а који се односи на Техничко решење, планирана траса цевовода је предвиђена уз 
постојећу хидрантску мрежу а делом новом трасом у зависности од постојећих објеката и путева 
а како је приказано  на Ситуационом плану новопројектовани ПП хидранти се планирају и  на 
северној страни ка реци Скрапеж изван наведених кат.парцела бр. 190/1 и 190/2 КО Висибаба па 
је потребно приказати и навести све кат.парцеле преко којих се планира постављање планиране 
хидрантске мреже са водозахватом.  
За предметну локацију приложен је графички прилог  – Ситуациони план хидрантске мреже са 
водозахватом постојећег стања на локацији парцела топ. бр. 190/1 и 190/2 КО Висибаба,у dwg 
формату урађен на геодетској подлози али је потребно доставити и графички прилог – 
Ситуацију- новопројектовано стање на геодетској подлози у dwg формату израђен у складу са 
чланом 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта («Сл.гл.РС» број 73/19).   
 
Због свега претходно наведеног, донет је закључак као у диспозитиву. 
 
Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да  уз захтев 
приложи допуњено Идејно решење, израђено у складу са Законом о планирању и изградњи 
(«Сл.гл.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, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21 ) и у складу са Правилником о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката («Сл.гл.РС» број 73/19). 
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 број овог предмета потребно навести у рубрици „претходни 
предмет у систему е-дозвола (ако постоји)“. 
 

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.  
 

Обрађивач :                                                                                         РУКОВОДИЛАЦ,  
Б. Андрић, дпп                                                                           Нада Красић, д.п.п.  
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