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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 
Месне заједнице Бакионица, за издавање одобрења за доградњу јавног осветљења 
на подручју Месне заједнице Бакионица, 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 Месне заједнице Бакионица, за издавање одобрења за 
доградњу јавног осветљења на подручју Месне заједнице Бакионица, јер инвеститор 
није претходно прибавио локацијске услове. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Месна заједница Бакионица, поднела је захтев преко пуномоћника Миљка 
Ковачевића, дипл. грађ. инжењера из Пожеге за доградњу јавног осветљења на 
подручју Месне заједнице Бакионица. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 27. 03. 2018. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-7738-ISAW-1/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 28. 03. 2018. године под бројем 351-295/2018. 

Уз захтев за издавање одобрења за доградњу јавне расвете инвеститор је 
доставио: 

- уредно пуномоћје за заступање у предмету, 
- доказе о уплати накнаде за ЦЕОП и републичке административне таксе за 

захтев и решење, 
- Информацију о локацији овог органа 03 број 350-117/17 од 03. 05. 2017. 

године, 
- идејни пројекат доградње јавног осветљења у Месној заједници Бакионица 

урађен од Агенције за инжењерске услуге „ПРОЈЕКТ ПЛУС“, Душица 
Маркићевић, ПР. Пилатовићи, Пожега и 

- доказе о решеним имовинско - правним односима на непокретностима на 
којима се изводе радови. 

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

 
 
 



 
 
 
 
Увидом у достављену документацију уз захтев овај орган је утврдио да 

инвеститор није прибавио локацијске услове за извођење радова. Наиме, 
информација о локацији овог органа 03 број 350-117/17 од 03. 05. 2017. године 
упутила је инвеститора да претходно прибави локацијске услове и да на основу 
локацијских услова приступи даљем прибављању прописане документације. 
Обавезу прибављања локацијских услова прописао је и Правилник о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем у члану 28.  став 3. 

Пошто инвеститор није претходно прибавио локацијске услове то је захтев 
одбачен закључком у смислу диспозитива. 

 
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.      
 

 
 
  

 


