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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 инвеститорa Мићић Душка из Пожеге, ул.Војводе Степе 25, ЈМБГ – нису 
остављени подаци, поднетог преко пуномоћника „ТЕМИНГ ПЛУС“ д.о.о. Пожега, ул. 
Николе Пашића бб, матични број 20802049, ПИБ 107436833, за издавање локацијских 
услова за изградњу приземног породичног стамбеног објекта са једним станом на кат. 
парцели бр.898/4 КО Пожега, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл. РС”, бр.113/2015, 96/2016 и 
120/2017) доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашен захтев Мићић Душка из Пожеге, ул.Војводе Степе 
25, поднетог преко пуномоћника „ТЕМИНГ ПЛУС“ д.о.о. Пожега, ул. Николе Пашића 
бб, матични број 20802049, ПИБ 107436833, за издавање локацијских услова за 
изградњу приземног породичног стамбеног објекта са једним станом на кат. парцели 
бр.898/4 КО Пожега, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по 
захтеву. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Мићић Душко из Пожеге, ул.Војводе Степе 25, преко свог пуномоћника 
„ТЕМИНГ ПЛУС“ д.о.о. Пожега, ул. Николе Пашића бб, матични број 20802049, ПИБ 
107436833, поднео је усаглашен захтев за издавање локацијских услова за изградњу 
приземног породичног стамбеног објекта са једним станом на кат. парцели бр.898/4 КО 
Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у 22.05.2018.године под бројем ROP-POZ-5309-
LOCH-2/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега - Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
под бројем 350-141/2018.  

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација: 
- доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 310 динара, у 

pdf. формату, потписан квалификованим електронским потписом, 
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 1000 динара, у pdf. формату, 

потписан квалификованим електронским потписом, 
- овлашћење у pdf. формату, потписано квалификованим електронским потписом, 
- графички прилози у dwg. формату, 
- идејно решењe у pdf формату, потписано квалификованим електронским 

потписом. 
 У даљој обради предметног захтева овај орган је проверио испуњеност 
формалних услова за даље поступање по истом. 

Приликом ове провере, утврђено је да предметни захтев није поднет у року који 
је Законом предвиђен за подношење усаглашеног захтева. 

Наиме, сходно члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл. гл. РС”, бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), 
усаглашен захтев се може поднети у року од десет дана од пријема закључка о 



одбацивању захтева, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет 
страници надлежног органа, уз који се не доставља документација поднета уз 
првобитни захтев, нити се поново плаћа административна такса и накнада.  

Закључак ROP-POZ-5309-LOC-1/2018 којим се одбацује првобитни захтев за 
изградњу, објављен је на интернет страници овог органа 22.03.2018.године, па стога 
предметни усаглашен захтев није поднет у законском року који је истекао 
22.04.2018.године. 

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. 

 

Напомињемо да инвеститор, преко свог пуномоћника, може кроз ЦИС и 
обједињену процедуру поднети нови захтев за планирану изградњу, уз који прилаже 
сву потребну документацију предвиђену прописима. 

 
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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