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Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву Милана Цицовића 
из Папратишта, општина Пожега, ЈМБГ 1301974791815, поднетом преко пуномоћника 
Константина Даничића из Пожеге, ул. Болничка 25, ЈМБГ 2006962791819, за издавање 
локацијских услова за изградњу стаје за овце на катастарским парцелама бр.1279 и 1283 
КО Папратиште, на основу члана 18. став 1. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (“Сл.гл.РС”бр.113/2015, 96/2016 и 120/17) 
доноси 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Милана Цицовића из Папратишта, општина Пожега, ЈМБГ 

1301974791815, који је поднет преко пуномоћника Константина Даничића из Пожеге, ул. 
Болничка 25, ЈМБГ 2006962791819, за издавање локацијских услова за изградњу стаје за 
овце на катастарским парцелама бр.1279 и 1283 КО Папратиште, јер нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Милан Цицовић из Папратишта, општина Пожега, ЈМБГ 1301974791815, преко свог 
пуномоћника Константина Даничића из Пожеге, ул. Болничка 25, ЈМБГ 2006962791819, 
поднео је захтев за издавање локацијских услова за изградњу стаје за овце на 
катастарским парцелама бр.1279 и 1283 КО Папратиште. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 12.12.2018.године и заведен је под бројем ROP-
POZ-36806-LOC-1/2018. 

Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне срединe дана 12.12. 
2018.године под бројем 03 број 350-306/2018. 

Уз захтев за издавање локацијских услова, овом органу је достављена следећа 
документација: 

- Докази о уплати републичке административне таксе за захтев и накнаде за 
ЦЕОП у пдф формату, потписани квалификованим електронским потписом, 

- пуномоћје за заступање у овом предмету у пдф формату, потписано 
квалификованим електронским потписом,  

- КТП у пдф формату, који није оверен од стране геодетске радње која је 
извршила снимање, потписан квалификованим електронским потписом, 

- Идејно решење у пдф формату – Пројекат архитектуре и Главна свеска, 
урађено од СГЗР „ГРАЂЕВИНАР ДАНИЧИЋ“, ул. Болничка 25, које није 
потписано квалификованим електронским потписом. 

 

Пошто се конкретни захтев односи на изградњу објекта за узгој оваца, тј. на 
изградњу економског објекта у смислу члана 24а Закона о планирању и изградњи, чије се 
грађење, у складу са чланом 145 Закона одобрава издавањем решења за извођење 
одговарајућих радова, то је инвеститор био у обавези да уместо овог захтева поднесе 
одговарајући захтев у обједињеној процедури који се односи на издавање решења из 
члана 145 Закона о планирању и изградњи. 



Како инвеститор није поднео одговарајући захтев у обједињеној процедури, 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 три 

дана од дана достављања изјавити приговор електронским путем кроз централни 
информациони систем Општинском већу Пожега.  
 
 Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп                                                

     РУКОВОДИЛАЦ, 
    Нада Красић, дпп      

 
  

 


