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П о ж е г а 
 

Општинска управа Пожегa, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 31. став 
1. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС“, број 68/2019), 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е 
 

1. ДА ЈЕ инвеститор Оператор дистрибутивног система ЕПС „Дистрибуција“ 
д.о.о. Београд, Огранак Ужице, Погон Пожега, улица Војводе Мишића бр.62, 
матични број: 07005466, ПИБ: 100001378, овом органу поднео пријаву за почетак 
извођења радова на изградњи кабл вода 10 kV, од далеководног стуба „Јеминска 
стена“ до ТС 10/0,4 kV Пан комерц, категорије Г, класификациони број 222410, на 
кат. парц. број 1468, 1465/5, 1464/2, 1464/1 и 1462/1, све у К.О. Пожега. 

Пријава је евидентирана у ЦИС-у дана 07.04.2020. године и заведена је под 
бројем ROP-POZ-8521-WА-1/2020, а интерно је заведена у надлежном органу 
07.04.2020. године, под бројем 351-112/2020. 

 
 2. Подносилац захтева је доставио доказ о уплати републичке 
административне таксе за захтев, потврду, накнаде за ЦЕОП, решење о одобрењу 
извођења радова овог ограна ROP-POZ-9832-ISAW-1/2019, 03 бр. 351-141/2019 од 
24.04.2019. године, услове за прикључење на дистрибутивни систем електричне 
енергије издате од стране ОДС-Огранак Електродистрибуција Ужице, број Д.09.20.-
345206/1-2018 од 28.11.2018. године, идејни пројекат урађен од стране пројектанта 
ОДС ЕПС, Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Пожега са одговорним пројектантом 
Игором Радовићем, дипл. ел. инжењером, а који се састоји од главне свеске и 
пројекта електороенергетских инсталација, сагласност о успостављању права 
службености, дата од „ Пан комерц“ д.о.о. из Пожеге, сагласност о успостављању 
права службености, дата од Веселина Марјановића и Лека Златића, као и уредно 
пуномоћје. 



 
3. У пријави је наведено да се са извођењем радова почиње 31.03.2020. 

године, а завршава 30.06.2020. године. 
 
4. О поднетој пријави овај орган обавештава грађевинску инспекцију. 
 

 
РУКОВОДИЛАЦ, 

Нада Красић, д.п.п. 
 

 

 

 


