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Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву 
инвеститора Василић Миланa из Чајетине, ул.Јованке Јефтановић 79, ЈМБГ 
1707965793011, поднетом преко пуномоћника Тијане Буквић из Пилатовића,  ЈМБГ 
0806989795044, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на 
катастарској парцели бр.563 КО Рупељево, 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 захтев инвеститора Василић Миланa из Чајетине, ул.Јованке 
Јефтановић 79, ЈМБГ 1707965793011, поднет преко пуномоћника Тијане Буквић из 
Пилатовића,  ЈМБГ 0806989795044, за издавање локацијских услова за изградњу 
стамбеног објекта на катастарској парцели бр.563 КО Рупељево, јер је захтев непотпун 
и не садржи прописану документацију. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Василић Милан из Чајетине, ул.Јованке Јефтановић 79, ЈМБГ 1707965793011, 

поднео је захтев преко свог пуномоћника Тијане Буквић из Пилатовића,  ЈМБГ 
0806989795044, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на 
катастарској парцели бр.563 КО Рупељево. 

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација: 
пропратно писмо са претходни издатим локацијским условима и условима за 
пројектовање и прикључење издатим од надлежне електродистрибуције, доказ о 
уплати административне таксе (РАТ), доказ о уплати накнаде за вођење централне 
евиденције за издавање локацијских услова (накнада ѕа ЦЕОП), доказ о уплати локалне 
административне таксе и овлашћење, све оверено квалификованим електронским 
потписом пуномоћника. Такође је достављен катастарско-топографски план постојећег 
стања на катастарској подлози (КТП) у dwg и pdf формату потписан електронским 
потписом пуномоћника, идејно решење (главна свеска и пројекат архитектуре) у pdf 
формату потписано електронским потписом пуномоћника и идејно решење – графички 
прилози у dwg формату. 

Спроводећи поступак обједињене процедуре, а имајући у виду да претходно 
прибављени услови за пројектовање и прикључење издати од надлежне 
електродистрибуције не задовољавају потребе планираног објекта, овај орган је упутио 
нови захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење од надлежне ОДС „ЕПС 
Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице – погон Пожега.   
 Одговарајући на поднети захтев за издавање услова за пројектовање и 
прикључење, ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција 
Ужице – погон Пожега, својим актом број Д.09.20.-68203/1-2018 од 09.03.2018.године 
је обавестио овај орган да се не могу издати услови за пројектовање и прикључење 
због тога што захтев и идејно решење не садрже све потребне податке за издавање 
истих. 



Поменутим актом је наведено да недостају подаци о: 
- врсти прикључка – привремени – трајни,  
- врсти мерног уређаја – монофазно бројило - трофазно бројило – мерна група,  
- броју тарифа – једна – две,  
- начину грејања,  
- намени и броју функционалних јединица са потребним енергетским 

капацитетима, односно потребним снагама (разврстано по улазима). 
Сходно члану 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (Сл.гл.РС бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), ако ималац 
јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може да изда услове за 
пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног 
уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује 
захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8 став 2 Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. 

Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да 
поступи по обавештењу ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак 
Електродистрибуција Ужице – погон Пожега и овом закључку, и да допуни идејно 
решење са траженом документацијом. 

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-2088-LOCА-2/2018) 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. 

  
 
Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп 
                                     Н а ч е л н и к, 
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