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Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-26597-LOC-1/2019 
Заводни број: 03 број 350– 233/2019 
30.09.2019.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 Републичкe 
дирекцијe за робне резерве, Београд (Палилула), Дечанска 8А, матични број 07001452, ПИБ 
102199721, поднетом преко пуномоћника „TIM-COP“ doo из Темерина, Партизанска бб, 
матични број 08413541, ПИБ 100455006, за издавање локацијских услова за изградњу монтажно-
бетонске трафостанице и напојног вода на делу кат. парцеле 190/1 КО Висибаба, на основу 
члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) доноси 

 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Републичкe дирекцијe за робне резерве, Београд 
(Палилула), Дечанска 8А, матични број 07001452, ПИБ 102199721, поднет преко пуномоћника 
„TIM-COP“ doo из Темерина, Партизанска бб, матични број 08413541, ПИБ 100455006, за 
издавање локацијских услова за изградњу монтажно-бетонске трафостанице и напојног вода на 
делу кат. парцеле 190/1 КО Висибаба, јер је захтев непотпун и не садржи прописану 
документацију.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Републичка дирекција за робне резерве, Београд (Палилула), Дечанска 8А, матични број 
07001452, ПИБ 102199721, поднела је преко пуномоћника „TIM-COP“ doo из Темерина, 
Партизанска бб, матични број 08413541, ПИБ 100455006, захтев који се односи на издавање 
локацијских услова за изградњу монтажно-бетонске трафостанице и напојног вода на делу кат. 
парцеле 190/1 КО Висибаба. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 05.09.2019.године у 14:29 и заведен је под бројем ROP-
POZ-26597-LOC-1/2019. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега 06.09.2019.године под 
бројем 350-233/2019. 

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:  
- доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу 320 

динара, доказ о уплати републичке административне таксе за издавање локацијских 
услова у износу 3750 динара и доказ о уплати локалне административне таксе у износу 
3000 динара, у pdf формату, 

- доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова 
(накнада за ЦЕОП) у износу 2000 динара, у pdf формату, 

- геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (КТП) у pdf формату,  
- геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (КТП) у dwg формату,  
- графички прилог – ситуација (XPS документ) 
- идејно решење (Главна свеска, Пројекат архитектуре и Пројекат електро енергетских) у 

pdf формату,  
- два пуномоћја (једно које се односи на фирму и друго које се односи на одговорна лица у 

истој фирми), у pdf формату. 
 

Спроводећи поступак обједињене процедуре, овај орган је прибавио следећу 
документацију од Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Пожега: 

- Копију плана бр.952-04-145-13944/2019 од 10.09.2019. године,  
- Копију катастарског плана водова број 956-01-307-8173/2019 од 10.09.2019.године и 
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- Препис листа непокретности број 2097 КО Пожега, број 952-04-145-13944/2019 од 
11.09.2019. године. 

 

У даљем поступку обједињене процедуре упућен је захтев за издавање услова за 
пројектовање и прикључење од 12.09.2019.године надлежном предузећу ЈП «Електропривреда 
Србије» – „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. 

Одговарајући на поднети захтев за издавање услова, ЈП «Електропривреда Србије», 
Огранак Електродистрибуција Ужице, својим актом – Обавештењем о немогућности издавања 
услова за пројектовање и прикључење број 8М.1.0.0.-Д-09.20.-291086-19 од 25.09.2019.године је 
обавестило надлежни орган да се не могу издати услови за пројектовање и прикључење. 

Поменутим актом је наведено да „ За предметну локацију (кат.парцела бр.190/1 и 190/2 
КО Висибаба) у циљу добијања локацијских услова за изградњу резервоара за нафту и гас, 
доградњу постојеће пумпне станице, новог резервоара за воду и доградњу противпожарног 
пута, издати су Услови  уа прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије 
бр.27/44426/2016 од 22.02.2016.године. Прикључење новосаграђених објеката је, на основу 
захтеване ангажоване снаге (110kW) предвиђено преко постојећих мерних уређаја (2 
полуиндиректне мерне групе са припадајућим струјним мерним трансформаторима).  

Изградња електроенергетских објеката се изводи за потребе прикључења објеката 
купаца на дистрибутивни систем ел. Енергије, а издатим условима за прикључење 
новосаграђених објеката (резервоара за нафту и гас и сл.) није предвиђена изградња нових 
електроенергетских објеката. 

Због свега наведеног нисмо у могућности да издамо тражене услове за пројектовање 
и прикључење МБТС 10/0,4 kV и напојног вода. 

Накнадно можете поднети нов захтев за издавање услова за пројектовање и 
прикључење са комплетном документацијом, када ће му бити додељен нови архивски број“. 
 
 

Сходно члану 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 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. 

 

Према горе поменутом Обавештењу инвеститор може поднети нови захтев за издавање 
услова за пројектовање и прикључење за планиране електро-енергетске објекте, уколико се они 
изводе за потребе прикључења објеката купаца на дистрибутивни систем електричне енергије, и 
у том случају захтев мора садржати комплетну документацију. 

 

Због свега претходно наведеног, донет је 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. 
         
 
Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп                          
                РУКОВОДИЛАЦ,   
                  Нада Красић, дпп 
       


