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П о ж е г а 
 

Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву инвеститора 
Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Ужице из Ужица, ул. Момчила Тешића бр.13, за издавање 
решења о одобрењу за извођење радова на изградњи подземног кабл вода 10kV у 
дужини од 1315 метара и дела од 20 метара надземно, и стубне трафостанице 
10/0,4kV, 100/50 kVA, за потребе напајања црпне станице „Зољевина“, на катaстарским 
парцелама број 582/1, 1829/3, 1829/2, 1829/1, 432/2 све К.О. Бакионица, и катастарској 
парцели број 2708/1 К.О. Глумач, на основу члана 136. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018), и члана 28. став 5. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(“Службени гласник РС”, број 68/2019), доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Оператор дистрибутивног система „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице из Ужица, ул. 
Момчила Тешића бр.13, матични број: 07005466, ПИБ: 100001378, за издавање 
решења о одобрењу за извођење радова на изградњи подземног кабл вода 10kV у 
дужини од 1315 метара и дела од 20 метара надземно, и стубне трафостанице 
10/0,4kV, 100/50 kVA, за потребе напајања црпне станице „Зољевина“, категорије Г, 
класификациони број 222410 и 222420, на катaстарским парцелама број 582/1, 1829/3, 
1829/2, 1829/1, 432/2 све К.О. Бакионица, и катастарској парцели број 2708/1 К.О. 
Глумач, јер нису испуњени претходни услови за доношење решења о одобрењу за 
извођење радова. 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 

Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице из Ужица, ул. Момчила Тешића бр.13, 
поднео је захтев преко пуномоћника Павловић Ђорђа из Пожеге, ул. Војводе Степе 
бр.12, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи подземног 
кабл вода 10kV у дужини од 1315 метара и дела од 20 метара надземно, и стубне 



трафостанице 10/0,4kV, 100/50 kVA, за потребе напајања црпне станице „Зољевина“, 
категорије Г, класификациони број 222410 и 222420, на катaстарским парцелама број 
582/1, 1829/3, 1829/2, 1829/1, 432/2 све К.О. Бакионица, и катастарској парцели број 
2708/1 К.О. Глумач. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 26.10.2021. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-37730-ISAW-1/2021. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 26.10.2021. године под бројем 351-511/2021. 
 

Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи 
кабл вода и стубне трафостанице, инвеститор је овом органу доставио следећу 
документацију: 

-уредно пуномоћје за заступање, 
-доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и накнаде 

за ЦЕОП, 
-идејни пројекат број 18/21 из октобра 2021. године, који се састоји од главне 

свеске и пројекта електроенергетских инсталација, урађен од стране пројектанта „Зб-
електро“ ЗР, Зоран Богдановић ПР из Ужица, са главним пројектантом Богдановић 
Зораном, дипл. инж. ел. број лиценце 350 1082 03. 
 

Сходно члану 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), a у вези са чланом 69. став 
11. и 12. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-
др.закон, 9/2020 и 52/2021), у случају из става 11. овог члана, не доставља се доказ о 
решеним имовинско-правним односима у смислу става 9. овог члана, нити се формира 
грађевинска парцела за предметно земљиште, без обзира на намену земљишта. 
 

По пријему захтева и приложене документације овај орган је проверио 
испуњеност претходних услова за даље поступање, па је утврдио да нису испуњени 
претходни услови за доношење решења o одобрењу за извођење радова. 

 
Наиме, сходно члану 53а. став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012, 
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), инвеститор није дужан да 
прибави локацијске услове у случају када изводи радове на инвестиционом 
одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, радове којима се 
не мења спољни изглед, не повећава број функционалних јединица и капацитет 
инсталација, када врши адаптацију, санацију, грађење зиданих ограда, као и у свим 
осталим случајевима извођења радова којима се не врши прикључење на комуналну 
инфраструктуру односно не мењају капацитети и функционалност постојећих 
прикључака на инфраструктурну мрежу, осим ако је овим законом или прописом којим 
се уређују локацијски услови прописано другачије. 

Извршеним увидом у графичке прилоге достављеног идејног пројекта, односно 
пројекат електроенергетских инсталација, утврђено је да пројектовани радови 
подразумевају раскопавање јавне површине, те укрштање планираног подземног кабл 
вода са јавном саобраћајницом. 

 



Имајући у виду напред наведено, те да је у питању извођење радова за које је 
потребно прибавити услове надлежних ималаца јавних овлашћења, потребно је да 
инвеститор поднесе захтев за локацијске услове, у складу са чланом 6. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 
РС“, број 68/2019). 
 

Након исходовања локацијских услова, подносилац захтева може, у складу са 
чланом 8ђ. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – одлука 
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), поднети нов, усаглашени захтев у року од тридесет 
дана од дана објављивања акта на интернет страници надлежног органа. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Сходно члану 28. став 9. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник 
РС”, број 68/2019), против овог решења може се у року од три дана од дана 
достављања изјавити приговор електронским путем кроз централни информациони 
систем Општинском већу Пожега, преко овог органа. 
 

                                                                                              По Начелница ОУ, 
                                                                             Мирјана Вајовић, д.п.п. 

 
 


