
  

 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-36660-ISAWA-2/2019 
Заводни број: 03 бр. 351-21/2019 
23. 01. 2019.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 Општинске управе Пожега, Трг Слободе број 9, за измену одобрења-
решења овог органа ROP-POZ-36660-ISAW-1/2017, 03 број 351-1073/2017 од 24. 11. 
2017. године на основу члана 27.  Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 
120/2017), доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. УСВАЈА СЕ захтев инвеститора Општинске управе Пожега, Трг Слободе 
број 9, па се мења износ предрачунске вредности радова на реконструкцији моста у 
Речицама, 200м узводно од Шукине воденице, на кат. парц. број 1658 КО Речице, у 
одобрењу-решењу овог органа ROP-POZ-36660-ISAW-1/2017, 03 број 351-1073/2017 
од 24. 11. 2017. године. 

Уместо предрачунске вредности потребних радова на реконструкцији моста у 
Речицама, у износу од 5.048.974,5 РСД без ПДВ-а, треба да стоји износ од 
5.828.917,95 РСД без ПДВ-а. 

 
2. Саставни део овог решења је идејни пројекат М 16-01/2019/И из јануара 

2019. године, који је урађен од Агенције „ГОРСКИ“, из Ивањице, са одговорним 
пројектантом Владимиром Гавриловићем, дипл. инж. грађевине број лиценце: 310 
2435 03 и који се састоји из главне свеске, пројекта конструкције и пројекта 
регулације водотока. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Општинска управа Пожега, Трг Слободе број 9, обратила се овом 

органу преко пуномоћника Зоране Гавриловић, из Ивањице за измену одобрења-
решења овог органа ROP-POZ-36660-ISAW-1/2017,03 број 351-1073/2017 од 24. 11. 
2017. године, тражећи да се измени предрачунска вредност радова на 
реконструкцији моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице, на кат. парц. 
број 1658 КО Речице, тако што уместо износа од 5.048.974,5 РСД без ПДВ-а, треба 
да стоји износ од 5.828.917,95 РСД без ПДВ-а. 
 

Подносилац захтева уз захтев је доставио доказ о уплати накнаде за ЦЕОП и 
измењени идејни пројекат М 16-01/2019/И из јануара 2019. године, који је урађен од 
Агенције „ГОРСКИ“, из Ивањице, са одговорним пројектантом Владимиром 
Гавриловићем, дипл. инж. грађевине број лиценце: 310 2435 03 и који се састоји из 
главне свеске, пројекта конструкције и пројекта регулације водотока. 

 



  

 
 
 
 
 
Према достављеном измењеном идејном пројекту рекапитулација цене 

коштања потребних радова на реконструкцији моста у Речицама, 200м узводно од 
Шукине воденице на кат. парц. број 1658 КО Речице је: 

 
1. Према пројекту конструкције..........................................................3.013.020,95 
2. Према пројекту регулације водотока.............................................2.815.897,00 

 
                                                        УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а:    5.828.917,95 
 
Како је вредност радова утврдио регистровани пројектант, односно лице са 

важећом лиценцом, то је захтев усвојен и донето је решење у смислу диспозитива. 
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од 
8 дана по пријему изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије-Златиборски управни округ Ужице. Жалба се 
предаје електронски преко централног информационог система и за исту се плаћа 
административна такса у износу од 470,00 динара на рачун Буџет Републике Србије, 
број рачуна: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 49-081. 
 
 
                                                                                                                РУКОВОДИЛАЦ, 
                                                                                                              Нада Красић, д.п.п.      
 

 


