
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 

 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-8666-ISAW-1/2022 
Заводни број: 03 бр. 351-166/2022 
30.03.2022. 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 
Чворовић Милана из Ариља, ул. Мали Остреш бр.42, поднетог преко пуномоћника 
Врањевац Миленка из Ариља, ул. Милоша Обилића бр.13, за издавање решења о 
одобрењу за извођење радова на изградњи стубне бетонске трафостанице 10/0,4kV, 
1х250 kVA, на катaстарској парцели број 1850 К.О. Лопаш, 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 Чворовић Милана из Ариља, ул. Мали Остреш 

бр.42, ЈМБГ: 3006956792214, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на 
изградњи стубне бетонске трафостанице 10/0,4kV, 1х250 kVA, категорије Г, 
класификациони број 222420, на катaстарској парцели број 1850 К.О. Лопаш, јер нису 
испуњени формални услови за доношење решења о одобрењу за извођење радова. 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Чворовић Милан из Ариља, ул. Мали Остреш бр.42, поднео је захтев 

преко пуномоћника Врањевац Миленка из Ариља, ул. Милоша Обилића бр.13, за 
издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи стубне бетонске 
трафостанице 10/0,4kV, 1х250 kVA, категорије Г, класификациони број 222420, на 
катaстарској парцели број 1850 К.О. Лопаш. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 23.03.2022. године и заведен је под бројем ROP-
POZ-8666-ISAW-1/2022. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
дана 23.03.2022. године под бројем 351-166/2022. 
 



Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи 
стубне бетонске 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, 
-копију плана број: 952-04-145-6498/2021 од 08.04.2021. године, за катастарску 

парцелу број 1850 К.О. Лопаш, издата од Републичког геодетског завода, служба за 
катастар непокретности Пожега, 

-катастарско-топографски план од 10.02.2022. године, урађен од стране Геодетска 
агенција „ГЕОПројект“ из Ариља, са одговорним лицем Јанковић Весном, 

-уверење Републичког геодетског завода, Сектор за катастар непокретности, 
Одељење за катастар водова, број: 956-307-6805/2021 од 06.04.2021. године, којим се 
потврђује да на катастарској парцели број 1850 К.О. Лопаш, нема евидентираних 
инсталација, 

-попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за 
прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број 8М.1.0.0-Д-09.20.-
125972-21-УГП од 28.04.2021. године, 

-услове за пројектовање и прикључење „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
Огранак Електродистрибуција Ужице, број: 8М.1.0.0-Д-09.20.-125972-21 од 28.04.2021. 
године, 

-неоверену сагласност сувласника катастарске парцеле број 1850 К.О. Лопаш, 
којом се инвеститору одобрава извођење предметних радова, 

-препис листа непокретности број 713 за К.О. Лопаш, од 08.09.2020. године, издат 
од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Пожега, 

-идејни пројекат број 5/2022 из фебруара 2022. године, урађен од стране 
пројектанта „Астра електро“ д.о.о. из Ариља, који се састоји од главне свеске, пројекта 
електроенергетских инсталација, са главним пројектантом Рагиповић Меџидом, дипл. 
инж. ел. број лиценце 350 В322 05. 
 

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 катастарској парцели број 1850 К.О. Лопаш право 
својине имају Чворовић Милан и Чворовић Љиљана, са заједничким обимом удела. 
 

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 за извођење радова. 

Наиме, извршеним увидом у услове за пројектовање и прикључење „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, број: 8М.1.0.0-Д-
09.20.-125972-21 од 28.04.2021. године, детаљно је прецизирано да „Странка о свом 
трошку, а у име и за рачун инвеститора „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ д.о.о. 
Београд-Огранак „Електродистрибуција Ужице“, у складу са чланом 141. Закона о 
енергетици, прибавља решење о извођењу радова надлежног органа прикључни вод 10 
kV(члан 145. Закона о планирању и изградњи).“; као и да је „купац електричне енергије 
дужан да реши имовинско-правне односе са власницима земљишта које је потребно за 
изградњу прикључног кабл вода 10 kV преко катастарских парцела број 111, 1790 и 134/2 
К.О. Вирово и 1854/2 К.О. Лопаш“. 



Сходно наведеном, инвеститор предметних радова мора бити 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ д.о.о. Београд-Огранак „Електродистрибуција 
Ужице, уз достављени доказ о решеним имовинско-правним односима са власницима 
земљишта које је потребно за изградњу прикључног кабл вода 10 kV преко катастарских 
парцела број 111, 1790 и 134/2 К.О. Вирово и 1854/2 К.О. Лопаш. 
 

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. 
 

                                                                                                  РУКОВОДИЛАЦ, 
                                                                                    Нада Красић, д.п.п. 

 


