
 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-5959-ISAW-1/2017 
Заводни број: 03 бр. 351-54/2017 
17. 03. 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 
инвеститора ИГП „ВИШЊИЦА“, д.о.о. Пожега, улица Устаничка број 2, за издавање 
одобрења  за извођење радова на полагању подземног електричног кабла на кат. 
парц. број 3242 КО Пожега, на основу члана 29. став 5. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 и 
96/2016) и члана 58. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 
31/01) и („Сл.лист РС“, бр.30/2010),  доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ИГП „ВИШЊИЦА“, д.о.о. Пожега, улица 
Устаничка број 2, за издавање одобрења за извођење радова на полагању 
подземног електричног кабла на кат. парц. број 3242 КО Пожега, јер нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву. 
 2. Захтев је одбачен због следећих недостатака: 
 а) инвеститор у захтеву није означио све катастарске парцеле преко којих се 
гради кабловски вод осим кат. парцеле 3242 КО Пожега и није доставио преписе 
листова непокретности за ове парцеле (или попис парцела) које издаје Републички 
геодетски завод-Служба за катастар непокретности Пожега и 
 б) инвеститор уз захтев није доставио доказ о решеним имовинско-правним 
односима са власницима – корисницима катастарских парцела преко којих се полаже 
електрични кабл а то су докази прописани чланом 69. став 8. Закона о планирању и 
изградњи и то: Уговор о установљавању права службености, Уговор о закупу 
земљишта, односно писмена сагласност власника, односно корисника земљишта да 
се радови могу изводити у складу са идејним пројектом. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ИГП „ВИШЊИЦА“, д.о.о. Пожега, улица Устаничка број 2,  поднела је захтев 
преко пуномоћника Добривоја Стевановића, дипл. грађ. инжењера из Пожеге за 
издавање одобрења  за извођење радова на полагању подземног електричног кабла 
на кат. парц. број 3242 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 13. 03. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-5959-ISAW-1/2017. Предмет је заведен  у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 13. 03. 2017. године под бројем 351-54/2017. 

 
 



 
 
 
 
Уз захтев за издавање одобрења  за извођење радова на полагању подземног 

електричног кабла на кат. парц. број 3242 КО Пожега достављена је следећа 
документација:  

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

- препис листа непокретности за кат. парцелу 3242 КО Пожега, 
- Локацијске услове овог органа  03 број 350-170/16 ROP-POZ-19804-LOC-

1/2016 од 08. 09. 2016. године, 
- идејни пројекат  урађен од „Пројект Плус“, Агенција за инжењерске услуге, 

Душица Маркићевић, ПР, Пилатовићи 12 Пожега, са главним пројектантом 
Миланом Маркићевић, д.и.е. 

 
 У току поступка утврђено је да постоје формални недостаци за усвајање 
захтева, а недостаци су наведени у тачки 2. доспозитива закључка.  
 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 
три дана од дана достављања изјавити приговор Општинском већу Пожега преко 
Општинске управе Пожега, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине.  
 

 
 Обрадио:                                                                                          НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                                     Нада Красић, дпп.      
 
 

 


