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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 усаглашеном  
захтеву инвеститора Krisnev MHE d.o.o. из Београда, улица Димитрија Туцовића бр. 
117, матични број 21218120, за издавање локацијских услова за изградњу МХЕ 
категорије Г, класификациони број 215201, на катастарској парцели бр.1247, 1248 и 
1249 КО Горобиље, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015)  
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев  инвеститора Krisnev MHE d.o.o. из Београда, улица 
Димитрија Туцовића бр. 117, матични број 21218120, за издавање локацијских услова 
за изградњу МХЕ категорије Г, класификациони број 215201, на катастарској парцели 
бр.1247, 1248 и 1249 КО Горобиље, јер нису испуњени формални услови за даље 
поступање по захтеву. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор Krisnev MHE d.o.o. из Београда, улица Димитрија Туцовића бр. 117, 
матични број 21218120, поднео је  захтев за издавање локацијских услова за изградњу 
МХЕ категорије Г, класификациони број 215201, на катастарској парцели бр.1247, 1248 
и 1249 КО Горобиље. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 10.05.2017.године у 11:48 и заведен је под 
бројем ROP-POZ-12713-LOC-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега 
- Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 10.05.2017. године под бројем 350-124/2017. 
 По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за 
даље поступање по поднетом захтеву и прибавио водне услове од ЈП „Србијаводе“. 

Приликом провере идејног решења, утврђено је да приложена графичка 
документација није у складу са чланом 40 став 2 Правилника о садржини, начину и 
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објекта (Сл.гл. РС бр.23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016), тј. приложени 
ситуациони план није урађен на одговарајућој геодетској подлози, те се не може 
дефинисати преко којих катастарских парцела се планира акумулација. Такође,  није 
завршена законска процедура израде урбанистичког пројекта, што је услов за издавање 
локацијских услова.  

Због свега претходно наведеног, овај орган налази да нису испуњени формални 
услови за даље поступање по поднетом захтеву, па је донет закључак као у 
диспозитиву. Сходно члану 8 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре (Сл.гл.РС бр.113/2015 и 96/2016) због недостатака у садржини идејног 
решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без 
одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова. 

Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да 
поступи по условима ЈП „Србијаводе“ и да допуни идејно решење, а након израде и 
потврђивања урбанистичког пројекта за изградњу планиране МХЕ. 



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 поднета уз овај захтев, нити 
се поново плаћа административна такса и накнада. Напомињемо да је при подношењу 
усаглашеног захтева број овог предмета (ROP-POZ-12713-LOC-1/2017) потребно 
навести у рубрици „претходни предмет у систему е-дозвола (ако постоји)“. 

 

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. 

  
 
 
                                     Н а ч е л н и к, 
               Нада Красић, д.п.п.
        

 
 
 
 
 
 

  
 


