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Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву 
инвеститора Петровић Предрагa из Табановића, ЈМБГ 1706991790016, поднетом преко 
пуномоћника Павловић Зорана из Чајетине, ул. Светосавска бр.8, ЈМБГ 
1408985790089, за издавање локацијских услова за изградњу економског објекта – 
објекта за складиштење и чување пољопривредних производа на  катастарској парцели 
бр.205/7 КО Табановићи, 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 Петровић Предрагa из Табановића, ЈМБГ 
1706991790016, поднет преко пуномоћника Павловић Зорана из Чајетине, ул. 
Светосавска бр.8, ЈМБГ 1408985790089, за издавање локацијских услова за изградњу 
економског објекта – објекта за складиштење и чување пољопривредних производа на  
катастарској парцели бр.205/7 КО Табановићи, јер је захтев непотпун и не садржи 
прописану документацију. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Петровић Предраг из Табановића, ЈМБГ 1706991790016, поднео је захтев преко 

свог пуномоћника Павловић Зорана из Чајетине, ул. Светосавска бр.8, ЈМБГ 
1408985790089, за издавање локацијских услова за изградњу економског објекта – 
објекта за складиштење и чување пољопривредних производа на  катастарској парцели 
бр.205/7 КО Табановићи.  

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:  
- Информација о локацији за кат. парцелу бр.205/8 КО Табановићи, 03 број 350-

56/2017, 
- Решење РГЗ-СКН Пожега о деоби кат. парцеле 205/1 КО Табановићи, број 952-

02-1-9/2016 од 26.10.2016.године, 
- Решење РГЗ-СКН Пожега о упису права својине на кат. парцели 205/1 и 205/7 

КО Табановићи у корист Петровић Предрага, број 952-02-4-12/2016 од 
03.02.2016.године, 

- Пуномоћје потписано квалификованим електронским потписом, 
- Катастарско-топографски план оверен од стране геодетске радње која је 

извршила снимање и потписан квалификованим електронским потписом, 
- Информација о локацији за кат. парцелу бр.205/7 КО Табановићи, 03 број 350-

165/2015 од 09.12.2015.године, 
- Решење РГЗ-СКН Пожега о промени намене земљишта за кат. парцелу 205/8 КО 

Табановићи, број 952-02-11-4/2017 од 22.03.2017.године, 
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 

локацијских услова (накнада ѕа ЦЕОП) у износу од 1000 динара, потписан 
квалификованим електронским потписом, 



- Доказ о уплати републичке административне таксе (РАТ) у износу од 310 
динара, потписан квалификованим електронским потписом, 

- Решење РГЗ-СКН Пожега о спајању кат. парцела бр. 205/8 и 205/7 КО 
Табановићи, број 952-02-2-5/2017 од 19.06.2017.године, 

- Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа 
за шуме – Београд, број 464-01-134/2016-10 од 20.05.2016.године, за промену 
намене шуме и шумског земљишта у грађевинско земљиште, у површини 
0,04ха, на кат. парцели бр.205/7 КО Табановићи, 

- Решење РГЗ-СКН Пожега о промени намене кат. парцеле бр.205/7 КО 
Табановићи у површини 400м2 из шумског у грађевинско земљиште, број 952-
02-11-9/2016 од 01.07.2016.године, 

- Главна свеска Идејног решења, потписана квалификованим електронским 
потписом, 

- Идејно решење - архитектура, потписано квалификованим електронским 
потписом, 

- Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа 
за шуме – Београд, број 464-01-00047/2017-10 од 13.02.2017.године, за промену 
намене шуме и шумског земљишта у грађевинско земљиште, у површини 10ари, 
на кат. парцели бр.205/8 КО Табановићи, 

- Документација у dwg. формату – ситуација, архитектура и КТ план. 
 

Спроводећи поступак обједињене процедуре, овај орган је прибавио 
документацију из катастра (Копија плана и Препис листа непокретности број 172 КО 
Пожега заводни број 952-04-18/2018 од 28.03.2018.године, Уверење издато на основу 
планова и опрата катастра водова заводни број 956-01-281/2018 од 28.03.2018.године) и 
упутио захтеве за издавање услова за пројектовање и прикључење од ОДС „ЕПС 
Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице – погон Пожега и од 
Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте.  
 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.-93481/1-2018 од 03.04.2018.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,  
- подаци о 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 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, 
               Нада Красић, дпп

        
 
 
 
 
 
 

  
 


