
 

 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-1328-IUP-3/2017 
Заводни број: 03 бр. 351-169/2017 
23. 05. 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 „Борбени сложени системи“, д.о.о. из Београда, Булевар 
уметности број 2, за издавање употребне дозволе за употребу и коришћење 
изграђеног приводног електроенергетског кабла 10кV, до новопројектоване 
Фабрике стрељачке муниције у Узићима, на основу члана 158. став 2. 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 и 145/14) и члана 45. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016) и члана 192. Закона 
о општем управном поступку, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употребној дозволи 

 
   1. УСВАЈА СЕ захтев „Борбени сложени системи“, д.о.о. из Београда, 
Булевар уметности број 2,  матични број: 17089048, ПИБ: 101673891, па се 
издаје УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА за употребу и коришћење изграђеног 
приводног електроенергетског кабла 10кV категорија објекта Г, 
класификациони број 222410 од ТС 35/10 кV „Пожега 3“, као и од ТС 10/0,4 кV 
„Шеварице“ до будуће ТС 10/0,4 кV 3х1600 кVА, планиране у 
новопројектованом комплексу Фабрике стрељачке муниције у Узићима, на 
кат. парц. број 2916, 2969, 3088, 3086, 3966, 3965, 3997, 4018, 2971 све у КО 
Пожега и на кат. парц. број 2125/4, 1528, 1526/3 и 1527/4 све у КО Висибаба. 

  
 2.  Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године. 
 

3. Саставни део ове употребне дозволе је извештај Комисије о 
извршеном техничком прегледу  постављеног електроенергетског кабла и 
Елаборат геодетских радова урађен од Геодетске агенције „ГЕО ПРОЈЕКТ“, 
Бранко Бошковић ПР. Ариље. 
  

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Општинској управи у Пожеги, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поднео је захтев 
дана 19. 05. 2017. године инвеститор „Борбени сложени системи“, д.о.о. из 
Београда, Булевар уметности број 2, преко пуномоћника Милице Јеремић, 
дипл. инж. архитектуре из Београда, тражећи да се изда употребна дозвола 
за употребу и коришћење изграђеног приводног електроенергетског кабла 
10кV од ТС 35/10 кV „Пожега 3“, као и од ТС 10/0,4 кV „Шеварице“ до будуће 
ТС 10/0,4 кV 3х1600 кVА, планиране у новопројектованом комплексу Фабрике  
 



 
 
стрељачке муниције у Узићима, на кат. парц. број 2916, 2969, 3088, 3086, 
3966, 3965, 3997, 4018, 2971 све у КО Пожега и на кат. парц. број 2125/4, 
1528, 1526/3 и 1527/4 све у КО Висибаба. 
 Уз захтев за издавање употребне дозволе достављено је уредно 
пуномоћје за заступање у предмету издавања употребне дозволе.  
  

Уз захтев достављена је следећа документација: 
 

- доказ о уплати административне таксе за захтев, за решење и 
накнаду за ЦЕОП, 

- пројекат за извођење и изјаву инвеститора, стручног надзора и 
извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом стању, 

- решење број 14/2017 од 19. 04. 2017. године донето од „ГЛИГА 
ЕЛЕКТРО“, д.о.о. Чајетина, којим се формира Комисија за вршење техничког 
прегледа изграђеног кабловског вода, 

- извештај Комисије о техничком прегледу кабловског вода и 
- Елаборат геодетских радова урађен од Геодетске агенције „ГЕО 

ПРОЈЕКТ“, Бранко Бошковић ПР. Ариље. 
 Инвеститор је послове око техничког прегледа поверио „ГЛИГА 
ЕЛЕКТРО“, д.о.о. из Чајетине који је формирао Комисију за технички преглед 
од следећих лица: 

1. Радослав Т. Симовић, дипл. инж. ел. – председник комисије 
(лиценца број: 450 5268 04), 

2. Дејан М. Глишовић, дипл. инж. ел. – члан 
(лиценца број: 350 7687 04), 

3. Александар Б. Андријашевић, дипл. инж. грађ. – члан 
(лиценца број: 310 7430 04). 

Комисија је на лицу места извршила технички преглед изграђеног 
кабловског вода у присуству представника инвеститора, надзорног органа и 
извођача радова, а по завршеном техничком прегледу Комисија је сачинила 
извештај са предлогом надлежном органу да се изда употребна дозвола за 
изграђени електроенергетски кабал пошто су радови изведени у складу са 
одобреном техничком документацијом, а објекат је геодетски снимљен. 
 Пошто је инвеститор уз захтева за издавање употребне дозволе 
доставио документацију прописану Законом и Правилницима, то је исти 
усвојен и донето је решење као у диспозитиву. 
   
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 
изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије – Златиборски управни округ Ужице у року од 8 дана од 
пријема решења. Жалба се предаје преко ове управе непосредно или на 
записник, или се шаље поштом препоручено и за исту се плаћа 
административна такса у износу од 440,00 динара на рачун Буџет Републике 
Србије, број рачуна: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 49-081. 
 
 
 Обрадио:                                                                                НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                         Нада Красић, д.п.п.      
 
 
 

 
 
  



 
 


