
Република Србија 

 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-12103-ISAW-1/2020 
Заводни број: 03 бр. 351-160/2020 
28.05.2020.године 
П о ж е г а 
 

Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву инвеститора 
Општина Пожега, Трг Слободе бр.9, за издавање одобрења за извођење радова на 
реконструкцији јавне расвете на подручју Месне заједнице Пријановићи, на кат. парц. 
бр.1919, 150, 1413/5, 1471/3, 1920, 1397/2, 1402, 1403, 1398 све К.О. Пријановићи, на 
основу члана 28. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Службени гласник РС”, бр.68/2019), доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Општина Пожега, Трг Слободе бр.9, матични 

број: 07158122, ПИБ: 100860638,  за издавање решења о одобрењу извођења радова на 
реконструкцији јавне расвете на подручју Месне заједнице Пријановићи, на кат. парц. 
бр.1919, 150, 1413/5, 1471/3, 1920, 1397/2, 1402, 1403, 1398 све К.О. Пријановићи, јер 
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Општина Пожега, Трг Слободе бр.9, поднео је захтев преко 

пуномоћника Николић Стане из Пожеге, ул. Књаза Милоша бр.4, за издавање решења о 
одобрењу извођења радова на реконструкцији јавне расвете на подручју Месне 
заједнице Пријановићи, на кат. парц. бр.1919, 150, 1413/5, 1471/3, 1920, 1397/2, 1402, 
1403, 1398 све К.О. Пријановићи. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 27.05.2020. године и заведен је под бројем ROP-
POZ-12103-ISAW-1/2020. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
дана 27.05.2020. године под бројем 351-160/2020. 
 

Уз захтев за издавање решења за извођење радова на реконструкцији јавне 
расвете, инвеститор је овом органу доставио следећу документацију: 

-уредно пуномоћје за заступање у овом предмету, 
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, 



-идејни пројекат број ЈР 20/04-ИДП из јануара 2020. године, урађен од стране 
пројектанта Агенције за инжењерске услуге „Пројект Плус“ из Пожеге, а који се састоји 
од главне свеске и пројекта електроенергетских инсталација, са главним пројектантом 
Маркићевић Миланом, дипл. инж. ел. број лиценце 350 D338 06. 
 

Сходно члану 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), преко Сервисне магистрале 
органа, а на основу извршеног увида у званичне податке катастра непокретности, 
надлежни орган је утврдио да  

-на кат. парц. број 1919 К.О. Пријановићи, право својине има Република Србија, са 
обимом удела од 1/1, 

-на кат. парц. број 150 К.О. Пријановићи, право својине има Ерић Радмила, са 
обимом удела од 1/1, 

-на кат. парц. број 1413/5 К.О. Пријановићи, право својине има Милијановић 
Ђорђе, са обимом удела од 1/1, 

-на кат. парц. број 1471/3 К.О. Пријановићи, право својине има Република Србија, 
са обимом удела од 1/1, 

-на кат. парц. број 1920 К.О. Пријановићи, право својине има Република Србија, са 
обимом удела од 1/1, 

-за кат. парц. број 1397/2 К.О. Пријановићи, нема података о носиоцу права, док је 
извршеним увидом у сателитски снимак територије РС утврђено да предметна парцела 
под наведеним бројем постоји, 

-на кат. парц. број 1402 К.О. Пријановићи, право својине има Лучић Милија, са 
обимом удела од 1/1, 

-на кат. парц. број 1403 К.О. Пријановићи, право својине има Лучић Љубиша, са 
обимом удела од 1/1, 

-на кат. парц. број 1398 К.О. Пријановићи, право својине има Ерић Стојана са 
обимом удела од 150/1050, Ерић Драги са обимом удела од 151/1050, Ерић Радомир са 
обимом удела од 101/1050, Ерић Олга са обимом удела од 216/1050, Јојић Радојка са 
обимом удела од 108/1050, Пантелић Милан са обимом удела од 108/1050, Пантелић 
Мирко са обимом удела од 108/1050, Станковић Милојка са обимом удела од 108/1050. 
 

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

 
Наиме, чланом 42 став 1. тачка 1. Правилника о садржини, начину и поступку 

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката (“Сл. гл. РС”, бр.73/2019), прописано је да главна свеска идејног пројекта осим 
основног садржаја из Прилога 1. овог правилника, садржи и одлуку о одређивању главног 
пројектанта потписану од стране инвеститора. 

Извршеним увидом у достављени идејни пројекат, тачније главну свеску идејног 
пројекта, утврђено је да одлука о одређивању главног пројектанта није потписана од 
стране инвеститора, а што је у супротности са чланом 42. став 1. тачка 1. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката (“Сл. гл. РС”, бр.73/2019). 
 

Извршеним увидом у захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, 
и то део који се односи на врсту радова, утврђено је да се подноси захтев за издавање 



решења о одобрењу извођења радова за реконструкцију постојеће јавне расвете на 
наведеним катастарским парцелама. 

Извршеним увидом у достављену техничку документацију, тачније идејни 
пројекат, утврђено је да извођење предметних радова подразумева нову градњу јавне 
расвете на подручју Месне заједнице Пријановићи. 

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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др.закон и 9/2020), 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. 

 
Имајући у виду напред наведено, уколико је у питању изградња јавне расвете 

потребно је да инвеститор пре подношења захтева за издавање решења о одобрењу 
извођења радова, поднесе захтев за локацијске услове за предметну врсту радова, у 
складу са чланом 27. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019). 

Уколико је у питању реконструкција постојеће јавне расвете, потребно је да 
подносилац захтева усклади техничку документацију односно идејни пројекат у складу 
са поднетим захтевом.  
  

Након усклађивања техничке документације, 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 
9/2020), 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”, бр.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. 
 

                                                                                                     РУКОВОДИЛАЦ, 
                                                                                                   Нада Красић, д.п.п. 

 

 

 

 


