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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 Јеличић Раде из Пожеге, ул.Кнеза Михаила 4/3, ЈМБГ 2702957796844, 
поднетог преко пуномоћника Кораћ Срђана из Расне бб, ЈМБГ 0411972791814, за 
издавање локацијских услова за изградњу унутрашње гасне инсталације у породични 
стамбени објекат изграђен на кат. парцели бр.532/22 КО Пожега, на основу члана 8. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. 
гл.РС”, бр.113/2015 и 96/2016),  доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Јеличић Раде из Пожеге, ул.Кнеза Михаила 
4/3, ЈМБГ 2702957796844, поднетог преко пуномоћника Кораћ Срђана из Расне бб, 
ЈМБГ 0411972791814, за издавање локацијских услова за изградњу унутрашње гасне 
инсталације у породични стамбени објекат изграђен на кат. парцели бр.532/22 КО 
Пожега, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Јеличић Рада из Пожеге, ул.Кнеза Михаила 4/3, ЈМБГ 2702957796844, преко 
свог пуномоћника Кораћ Срђана из Расне бб, ЈМБГ 0411972791814, поднела је захтев 
за издавање локацијских услова за изградњу унутрашње гасне инсталације у 
породични стамбени објекат изграђен на кат. парцели бр.532/22 КО Пожега. 
 Уз захтев за издавање локацијских услова достављен је доказ о уплати 
административне таксе, доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције, 
копија плана број 953-1/2017-19 од 24.01.2017.године, препис листа непокретности 
бр.1115 КО Пожега, број 953-1/2017-19 од 24.01.2017.године, овлашћење пуномоћника, 
Решење СИГас-а број 451-2 од 21.04.2017.године, идејно решењe у pdf формату - 
главна свеска и машински пројекат (текстуална и нумеричка документација), као и 
графичка документација у pdf и dwg формату (основа приземља и аксонометрија). 
 По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за 
даље поступање по поднетом захтеву. 

Приликом ове провере, утврђено је да приложена графичка документација 
идејног решења 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 и 67/2017), јер не 
садржи минимално ситуациони план у одговарајућој размери на коме ће бити приказан 
начин изградње и положај трасе уги на парцели, тј. положај трасе уги у односу на 
границе парцеле, објекте и евентуалне подземне инсталације (уколико се траса уги 
полаже подземно).  

Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да 
допуни графички део идејног решења 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 и 67/2017). 



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-27223-LOC-1/2017) потребно 
навести у рубрици „претходни предмет у систему е-дозвола (ако постоји)“. 

 

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. 

 
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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