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Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
ROP-POZ-40138-LOC-1/2021 
03 број 350-437/2021 
24.11.2021.године 
П О Ж Е Г А 
 

Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву инвеститора 
„TERMORAD GROUP“ DOO, Честобродица бб, матични број 17558439, ПИБ 103418517, 
поднетом преко пуномоћника Марковић Бранке из Ужица, ул.Петра Ћеловића 4/2, ЈМБГ 
0404956796818, за издавање локацијских услова за изградњу постројења за пречишћавање 
отпадних вода на катастарској парцели бр.1277/1 КО Честобродица, 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 „TERMORAD GROUP“ DOO, Честобродица бб, 

матични број 17558439, ПИБ 103418517, поднет преко пуномоћника Марковић Бранке из Ужица, 
ул.Петра Ћеловића 4/2, ЈМБГ 0404956796818, за издавање локацијских услова за изградњу 
постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели бр.1277/1 КО Честобродица 
јер је захтев непотпун и не садржи прописану документацију.  

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

„TERMORAD GROUP“ DOO, Честобродица бб, матични број 17558439, ПИБ 103418517,  
поднео је захтев преко свог пуномоћника Марковић Бранке из Ужица, ул.Петра Ћеловића 4/2, 
ЈМБГ 0404956796818, који се односи на издавање локацијских услова за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели бр.1277/1 КО Честобродица.  

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација:  
- Решење АПР о регистровању фирме од 11.07.2005.године, 
- Копија плана катастарске парцеле издата од РГЗ 13.08.2013.године, 
- Извод из листа непокретности за предметну кат. парцелу издат од РГЗ од 

29.05.2013.године, 
- Информација о локацији 03 број 350-142/13 од 03.09.2013.године, издата од овог 

Одељења, 
- Мишљење у поступку добијања водних услова издато од ЈВП „Србијаводе“ Београд, 

Секција Ужице, од 11.03.2016.године, 
- Мишљење издато од РХМЗ Београд, од 15.05.2015.године, 
- „Хидролошка анализа“ великих, средњих и малих вода за Добрињску реку, од мај 

2015.године, 
- Мишљење ЈКП „Наш Дом“ од 29.01.2016.године,  
- Технолошка шема уређаја са ситуационим планом, од 2013.година, 
- Потврда ЈКП „Наш Дом“ од 18.12.2015.године 
- Захтев за издавање водних услова, од 28.10.2021.године, 
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- Технолошки пројекат пречишћавања санитарних и технолошких отпадних вода, од 
децембар 2013.године, 

- ПЗИ део, 2 – Пројекат конструкције, 
- Пуномоћје и 
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2000 динара. 

 
По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље 

поступање по поднетом захтеву, тј. да ли су поднети сви потребни документи и закључио да уз 
захтев није поднета потребна документација и то: 

- Идејно решење (ИДР) урађено у складу са чланом 35-40 Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (Сл. гл. РС бр.73/2019). 

Идејно решење за инжењерске објекте садржи обавезно главну свеску и пројекат 
којим се одређује објекат у простору (архитектура или др.), односно оне делове по 
областима који су потребни за издавање локацијских услова, према правилима струке.  

Посебни садржаји идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, за објекте 
за које се прибављају водни услови, као и за објекте за које се прибављају услови у складу 
са законом којим се уређује заштита од пожара и експлозија приказани су у Прилозима 10. 
и 11. овог правилника. 

- Катастарско-топографски план (КТП) за који није обавезно прибављати оверу у овој 
фази (ИДР се израђује на ажурној геодетској подлози са топографским приказом). 

 
 

Потребно је да инвеститор уради идејно решење (ИДР) и катастарско-топографски 
план (КТП) у складу са прописима и да поднесе усаглашен захтев за изградњу. 

 

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 која је правилно поднета уз овај захтев, нити се поново плаћа 
административна такса која је у овом захтеву уплаћена као ни 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 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  
      


