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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-14496-LOC-1/2020 
03 број 350-158/2020 
22.06.2020.године 
П О Ж Е Г А 
 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне 
средине Општинске управе у Пожеги, поступајући по захтеву инвеститора Гимназија „Свети Сава“ 
Пожега, ул. Вука Караџића бр.7, матични број 07572913, ПИБ 100863808, поднетом преко 
пуномоћника Сава Ристића из Београда, ул. Војводе Степе бр.343, ЈМБГ 0204970710137, за издавање 
локацијских услова за доградњу објекта школе на кат. парцели бр.518/2 КО Пожега, на основу члана 
8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени 
гласник РС", бр.68/2019) доноси 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Гимназија „Свети Сава“ Пожега, ул. Вука Караџића бр.7, 
матични број 07572913, ПИБ 100863808, поднет преко пуномоћника Сава Ристића из Београда, ул. 
Војводе Степе бр.343, ЈМБГ 0204970710137, за издавање локацијских услова за доградњу објекта 
школе на кат. парцели бр.518/2 КО Пожега, јер је захтев непотпун и не садржи прописану 
документацију.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Гимназија „Свети Сава“ Пожега, ул. Вука Караџића бр.7, матични број 07572913, ПИБ 
100863808, поднела је преко свог пуномоћника Сава Ристића из Београда, ул. Војводе Степе бр.343, 
ЈМБГ 0204970710137, захтев који се односи на издавање локацијских услова за доградњу објекта 
школе на кат. парцели бр.518/2 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 18.06.2020.године у 11:41 и заведен је под бројем ROP-POZ-
14496-LOC-1/2020. У Општинској управи Пожега захтев је примљен 18.06.2020.године и заведен под 
бројем 03 број 350-158/2020. 

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

административне таксе у износу 3750 динара и накнаде за ЦЕОП у износу 2000 динара, у pdf 
формату, потписан квалификованим електронским потписом пуномоћника, 

- геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (КТП) у pdf формату, снимљен од 
„Геодетска мерења“ Коцељева, издвојено место Пожега, Николе Пашића 6, потписан 
квалификованим електронским потписом пуномоћника,  

- геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (КТП) у dwg формату,  
- идејно решење (Главна свеска и Пројекат архитектуре) у pdf формату, урађено од 

Архитектонски атеље Сава Ристић ПР, Београд, ул. Војводе Степе 343. ИДР – 01-2020 од март 
2020, потписано квалификованим електронским потписом пуномоћника, 

- графички прилози ИДР у dwg формату, 
- графички прилози ИДР у dwf формату, 
- пуномоћје у pdf формату, потписано квалификованим електронским потписом пуномоћника. 

 

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље поступање 
по поднетом захтеву, и том приликом уочио да је захтев за локацијске услове поднет, а да није 
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претходно спроведена процедура потврде урбанистичког пројекта за разраду ове локације, како је то 
и дефинисано у важећем урбанистичком плану – Плану генералне регулације Пожеге (Службени 
лист општине Пожега бр. 5/15, 7/16, 2/17 и 14/18). 

Због претходно наведене чињенице овај орган налази да нису испуњени формални услови за 
даље поступање по поднетом захтеву, јер је потврђен урбанистички пројекат за предметну локацију 
предуслов за издавање локацијских услова, па је донет закључак као у диспозитиву.  

Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да прво заврши 
процедуру израде и потврде урбанистичког пројекта за предметну локацију, а након тога поднесе 
захтев за издавање локацијских услова, са идејним решењем које је истоветно са идејним решењем 
садржаним у потвршеном урбанистичком пројекту. 

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-
14496-LOC-1/2020) 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 у електронском облику Општинском већу општине Пожега или 
преко Општинске управе Пожега – Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине.  
     

Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп                          
                РУКОВОДИЛАЦ,   
                 Нада Красић, дпп  
      


