
 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-19116-ISAW-1/2017 
Заводни број: 03 бр. 351-239/2017 
06. 07. 2017.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 
„MASTER FRUITS“, Д.О.О., Београд, Борча, улица Великореметска број 6, за 
издавање одобрења за извођење радова на реконструкцији надземног вода 35kV 
„Пожега-Ариље“, на кат. парцелама број 451/1 и 451/2 КО Милићево Село, 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 „MASTER FRUITS“, Д.О.О., Београд, Борча, улица 
Великореметска број 6, за издавање одобрења за извођење радова на 
реконструкцији надземног вода 35kV „Пожега-Ариље“, на кат. парцелама број 451/1 и 
451/2 КО Милићево Село, јер нису испуњени формални услови за даље поступање 
по захтеву. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

„MASTER FRUITS“, Д.О.О., Београд, Борча, улица Великореметска број 6, 
поднео је захтев преко пуномоћника Миљка Ковачевића, дипл. грађ. инжењера из 
Пожеге за издавање одобрења за извођење радова на реконструкцији надземног 
вода 35kV „Пожега-Ариље“, на кат. парцелама број 451/1 и 451/2 КО Милићево Село. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 29. 06. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-19116-ISAW-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 29. 06. 2017. године под бројем 351-239/2017. 

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова на реконструкцији 
надземног вода 35kV „Пожега-Ариље“, на кат. парцелама број 451/1 и 451/2 КО 
Милићево Село, достављена је следећа документација:  

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

накнаде за ЦЕОП, 
- уредно пуномоћје за заступање у овом предмету, 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

- идејни пројекат урађен од Агенције за грађевински инжењеринг „ИНГ 
ПРОЈЕКТ“, из Пожеге из јуна 2017. године и 

- Акт „ЕПС Дистибуција“,д.о.о. Београд, ОДС-Огранак Ужице, Погон Пожега 
број 09.20.-309367/2-2016 од 21. 12. 2016. године. 

 
По пријему захтева овај орган је приступио проверавању испуњености 

формалних услова за поступање по захтеву.  
На основу достављене документације овај орган налази да нису испуњени 

услови за даље поступање по захтеву. 
Подносилац захтева овом органу није доставио локацијске услове за 

извођење радова, а у поступку издавања локацијских услова прибављају се услови 
за пројектовање и извођење радова од стране надлежне Електродистрибуције. Акт 
„ЕПС Дистибуција“,д.о.о. Београд, ОДС-Огранак Ужице, Погон Пожега број 09.20.-
309367/2-2016 од 21. 12. 2016. године не садржи услове за пројектовање и извођење 
радова на реконструкцији предметног електро вода већ представља обичан допис 
који се односи на озакоњење пословног објекта на овој локацији. 
 
 Из напред наведених разлога захтев је одбачен, јер нису испуњени 
елементарни формални услови за доношење позитивне одлуке. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 
три дана од дана достављања изјавити приговор Општинском већу Пожега. 
Приговор се подноси електронским путем преко централног информационог 
система.  
 

 
 Обрадио:                                                                                         ПО НАЧЕЛНИК-а, 
 Р. Анђелић                                                                                     Мирјана Вајовић, д.п.п.      
 
 

 


