
 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-36171-ISAW-2/2019 
Заводни број: 03 бр. 351-252/2019 
22.07.2019.године 
П о ж е г а 
 
 
 

Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву 
инвеститора Општина Пожега, Трг Слободе број 9, за издавање одобрења за 
извођење радова на реконструкцији јавне расвете на подручју Месне заједнице 
Лопаш, на кат. парц. број 807, 124/2, 83, 125, 126, 137/2, 86, 123/2, 120, 119, 117, 116, 
115/1, 1229, 155, 164/2, 164/1, 167/2, 171, 1207/1, 1205, 1202, 1311, 1312, све у К.О. 
Лопаш, у оквиру некатегорисаног пута на кат. парц. број 2054 К.О. Лопаш, на основу 
члана 145. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,145/14, 83/18 и 31/19) и члана 29.  Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 
гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17), доноси: 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 
 1. ОДОБРАВА СЕ инвеститору Општина Пожега, Трг Слободе број 9, матични 
број: 07158122, ПИБ: 100860638, извођење радова на реконструкцији јавне расвете 
на подручју Месне заједнице Лопаш, на кат. парц. број 807, 124/2, 83, 125, 126, 137/2, 
86, 123/2, 120, 119, 117, 116, 115/1, 1229, 155, 164/2, 164/1, 167/2, 171, 1207/1, 1205, 
1202, 1311, 1312, све у К.О. Лопаш, у оквиру некатегорисаног пута на кат. парц. број 
2054 К.О. Лопаш. 
 
 Планирани објекат је категорије Г, класификациони број 222410. 
 

2. Радови на реконструкцији јавне расвете на подручју Месне заједнице 
Лопаш, на кат. парц. број 807, 124/2, 83, 125, 126, 137/2, 86, 123/2, 120, 119, 117, 116, 
115/1, 1229, 155, 164/2, 164/1, 167/2, 171, 1207/1, 1205, 1202, 1311, 1312, све у К.О. 
Лопаш, у оквиру некатегорисаног пута на кат. парц. број 2054 К.О. Лопаш, имају се 
извршити у складу са пројектом за извођење, који је урађен од стране „ВБенергетик“ 
д.о.о. из Чачка, са одговорним пројектантом Обућина Славољубом, дипл. инж. ел., 
бр. лиценце 350 В195 05, и Локацијским условима овог органа ROP-POZ-36171-LOC-
1/2018, заводни број 350-302/2018 од 23.01.2019. године.  
 Пројекат за извођење и локацијски услови су саставни део овог решења. 
 Предрачунска вредност предвиђених радова износи 905.880,00 динара. 
 



 3. Сходно важећем Закону о планирању и изградњи инвеститор није у обавези 
да плаћа допринос за уређење грађевинског земљишта.  
 
  4. Инвеститор је дужан да овом органу пријави почетак извођења радова 
најкасније осам дана пре почетка извођења радова на реконструкцији јавне расвете. 
 
 5. Ово одобрење за извођење радова престаје да важи ако се не отпочне са 
извођењем радова у року од три године од дана правноснажности овог решења. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Инвеститор Општина Пожега, Трг Слободе број 9, поднела је захтев преко 
пуномоћника Милана Муњића из Пожеге за издавање одобрења за извођење радова 
на реконструкцији јавне расвете на подручју Месне заједнице Лопаш, на кат. парц. 
број 807, 124/2, 83, 125, 126, 137/2, 86, 123/2, 120, 119, 117, 116, 115/1, 1229, 155, 
164/2, 164/1, 167/2, 171, 1207/1, 1205, 1202, 1311, 1312, све у К.О. Лопаш, у оквиру 
некатегорисаног пута на кат. парц. број 2054 К.О. Лопаш. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 18.07.2019. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-36171-ISAW-2/2019. године. Предмет је заведен у Општинској управи 
Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине дана 18.07.2019. године под бројем 351-252/2019. године. 

 
 Уз поднети захтев за издавање одобрења за извођење радова на 
реконструкцији јавне расвете, инвеститор је овом органу доставио следећу 
документацију: 
 
 - уредно пуномоћје за заступање у овом предмету, 
 - доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, 
 - копију катастарског плана водова за кат. парц. број 2054 К.О. Лопаш, издату 
од стране Републичког геодетског завода, Одељење за катастар водова Ужице, број: 
956-01-1432/2018 од 12.12.2018. године, 
 - локацијске услове овог органа ROP-POZ-36171-LOC-1/2018, заводни број 
350-302/2018 од 23.01.2019. године. 
 - пројекат за извођење који се са састоји од главне свеске и пројекта 
електроенергетских инсталација, урађен од стране „ВБенергетик“ д.о.о. из Чачка, са 
одговорним пројектантом Обућина Славољубом, дипл. инж. ел., бр. лиценце 350 
В195 05, PZI број 3/2019 из маја 2019. године. 
 
 Сходно чл.135. ст.5. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», 
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,145/14, 83/18 и 31/19), за изградњу 
комуналне инфраструктуре, као и реконструкцију, санацију и адаптацију јавних 
саобраћајних и других јавних површина у регулацији постојеће саобраћајнице, у 
складу са фактичким стањем на терену, не доставља се доказ о одговарајућем праву 
на земљишту, односно објекту. 
   
 Како је инвеститор уз захтев за издавање одобрења поднео сву потребну 
документацију из чл. 145. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», 
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и члана 29.  
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 



(„Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17), то је донето решење као у 
диспозитиву. 
  
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од 
осам дана по пријему изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
ифраструктуре Републике Србије-Златиборски управни округ Ужице. Жалба се 
предаје електронски преко централног информационог система и за исту се плаћа 
административна такса у износу од 480,00 динара на рачун Буџет Републике Србије, 
број рачуна: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 49-081. 
 
 

                                                                                                           По руководиоц-а, 
                                                                                                         Мирјана Вајовић, д.п.п.      
 
 
 


