
 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
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грађевинарство, 
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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 „BMF COMPANY“, PTR из Здравчића, општина Пожега, за издавање 
одобрења за извођење радова на изградњи стубне трафостанице СТС 10/0,4kV 
250/250kVA „BMF COMPANY“, на кат. парц. број 1112/1 КО Здравчићи, на основу 
члана 29. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 и 96/2016),  доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „BMF COMPANY“, PTR из Здравчића, 
општина Пожега, за издавање одобрења за извођење радова на изградњи стубне 
трафостанице СТС 10/0,4kV 250/250kVA „BMF COMPANY“, на кат. парц. број 1112/1 
КО Здравчићи, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

„BMF COMPANY“, PTR из Здравчића, општина Пожега, поднела је захтев 
преко пуномоћника Миленка Врањевца, из Ариља за издавање одобрења за 
извођење радова на изградњи стубне трафостанице СТС 10/0,4kV 250/250kVA „BMF 
COMPANY“, на кат. парц. број 1112/1 КО Здравчићи. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 04. 06. 2018. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-12899-ISAW-2/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 05. 06. 2018. године под бројем 351-436/2018. 

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова на изградњи стубне 
трафостанице СТС 10/0,4kV 250/250kVA „BMF COMPANY“, на кат. парц. број 1112/1 
КО Здравчићи, достављена је следећа документација:  

 
- Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и 

накнаде за ЦЕОП, 
- уредно пуномоћје за заступање у овом предмету и 
- идејни пројекат изградње стубне трафостанице урађен од  „АСТРА 

ЕЛЕКТРО“, д.о.о. Ариље, Виктора Зевника б.б. са одговорним пројектантом 
Миленком Врањевац, инж. ел. и главним пројектантом Меџид Рагиповић, 
дипл. ел. инжењером. 

 
 
 



 
 
 
 
 

По пријему захтева овај орган је приступио проверавању испуњености 
формалних услова за поступање по захтеву.  

Према препису листа непокретности број 912 за КО Здравчићи кат. парцела 
1112/1 КО Здравчићи налази се у сувласништву Кречковић Радомира из Здравчића и 
„BMF COMPANY“, PTR- Бранко Ђорђевић из Здравчића са идеалним уделима од по 
½.  

Према члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи решење о одобрењу 
извођења радова за трансформаторске станице издаје се инвеститору који има 
одговарајуће право у складу са чланом 135. Закона и који достави идејни пројекат 
урађен у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке 
документације према класи објекта. Чланом 135. Закона о планирању и изградњи 
ставом 6. прописано је да се за изградњу или извођење радова на грађевинском 
земљишту који је у власништву више лица као доказ одговарајућем праву прилаже 
се и оверена сагласност тих лица. Ову одредбу преузео је и Правилник о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем у свом члану 28. став 1. 
тачка 4. 

Пошто се кат. парцела 1112/1 КО Здравчићи налази у сувласништву, то је 
инвеститор требао да уз захтев достави оверену сагласност Кречковић Радомира из 
Здравчића да се могу изводити радови на изградњи стубне трафостанице према 
локацијским условима и урађеном идејном пројекту. 

Такође је примећено да је захтев поднет од стране инвеститора „BMF 
COMPANY“, PTR – Пожега, а да се парцела води у сувласништву „BMF COMPANY“, 
PTR- Бранко Ђорђевић из Здравчића и Кречковић Радомира из Здравчића. 
Приликом подношења усаглашеног захтева назив инвеститора означити према 
решењу Агенције за привредне регистре. 

Инвеститор може у роковима одређеним Правилником о поступку 
спровођењеу обједињене процедуре електронским путем поднети усаглашени 
захтев и уз исти доставити оверену сагласност сувласника кат. парцеле 1112/1 КО 
Здравчићи. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 

три дана од дана достављања изјавити приговор електронским путем кроз 
централни информациони систем Општинском већу Пожега.  
 
 Обрадио:                                                                                       НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                                 Нада Красић, д.п.п.      
 

 
 

 
  
 

 


