
 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-23816-ISAW-7/2018 
Заводни број: 03 бр. 351-634/2018 
19. 11. 2018.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  
„ГИНКО“, д.о.о. из Пожеге, улица Бана Милутина б.б., поднетог преко пуномоћника 
Добривоја Стевановића из Пожеге, за издавање одобрења за извођење радова на 
изградњи стубне трафостанице СТС 10/0,42kV 250/250kVA „GINKO-Radovci“, на кат. 
парц. број 194/1 КО Радовци, на основу члана 29. став 5. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015, 
96/2016 и 120/2017),  доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „ГИНКО“, д.о.о. из Пожеге, улица Бана Милутина б.б.,  
за издавање одобрења за извођење радова на изградњи стубне трафостанице СТС 
10/0,42V 250/250kVA, „GINKO-Radovci“, на кат. парц. број 194/1 КО Радовци, јер нису 
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

„ГИНКО“, д.о.о. из Пожеге, улица Бана Милутина б.б., поднетог преко 
пуномоћника Добривоја Стевановића из Пожеге, за издавање одобрења за 
извођење радова на изградњи стубне трафостанице СТС 10/0,42V 250/250kVA 
„GINKO-Radovci“, на кат. парц. број 194/1 КО Радовци. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 15. 11. 2018. године је под бројем ROP-POZ-
23816-ISAW-7/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне 
средине дана 16. 11. 2018. године под бројем 351-634/2018. 

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова на изградњи стубне 
трафостанице СТС 10/0,42kV 250/250kVA „GINKO-Radovci“, на кат. парц. број 194/1 
КО Радовци, достављена је следећа документација:  

 
- Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев у износу од 

310,00 динара, за решење у износу од 1.070,00 динара и накнаде за ЦЕОП 
у износу од 2.000,00 динара, 

- пуномоћје за заступање у овом предмету, 
- препис листа непокретности број 510 за КО Радовци издато од РГЗ-СКН 

Пожега заводни број 952-1/2018-1506 од 09. 10. 2018. године, 
 
 
 



 
 

- услове за пројектовање и прикључење број 8М.1.0.0-D-09.20.-256226-18 од 
11. 09. 2018. године издати од ЕПС „Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак 
ЕД Ужице, а који су издати у оквиру локацијских услова овог органа 03 број 
350-242/2018, ROP-POZ-23816-LOCH-2/2018 од 04. 10. 2018. године, 

- идејни пројекат изградње стубне трафостанице, урађен од Агенције за 
инжењерске услуге „Пројект Плус“, Душица Маркићевић пр. Пожега, 
Пилатовићи са главним пројектантом Миланом Маркићевићем, дипл. ел. 
инжењером.  

 
По пријему захтева овај орган је приступио проверавању испуњености 

формалних услова за поступање по захтеву.  
Према препису листа непокретности број 510 за КО Радовци утврђено је да је 

кат. парцела број 194/1 КО Радовци у власништву „Гинко“, д.о.о. Пожега.  
Увидом у главну свеску идејног пројекта за изградњу стубне трафостанице 

утврђено је да је, као инвеститор, наведен Светолик Марковић из Пожеге, улица 
Бана Милутина б.б. 

Како поднети захтев гласи на „Гинко“, д.о.о. из Пожеге, као инвеститора, то је 
потребно усагласити техничку документацију са поднетим захтевом, односно 
правилно одредити ко је инвеститор.  

Такође је потребно приложити и уговор између инвеститора и имаоца јавних 
овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако 
је то услов предвиђен локацијским условима. 

Позитиван Закон о републичким административним таксама прописао је да се 
за решење надлежног органа за објекте Г категорије уплаћује републичка 
административна такса у износу од 5.400,00 динара, па је, уз подношење 
усаглашеног захтева, потребно уплатити разлику до пуног износа републичке 
административне таксе за решење. 

 
Подносилац захтева може, у складу са чл.8ђ ст.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 и 83/18), поднети нов, усаглашени захтев у року од тридесет  дана 
од пријема овог закључка од дана његовог објављивања на интернет страници 
надлежног органа. 

 
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.  
 
 
                                                                                                     РУКОВОДИЛАЦ, 
                                                                                                   Нада Красић, д.п.п.      

 
 

 


