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Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по усаглашеном захтеву 
инвеститора Стамбена заједница Устаничка 3а из Пожеге, ул. Устаничка бр.3а, за 
издавање решења о одобрењу за извођење радова на инвестиционом одржавању 
стамбене зграде за колективно становање, бр. зг.1, на катастарској парцели број 532/40 
К.О. Пожега, на основу члана 92. став 1. тачка 5. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018), доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев инвеститора Стамбена заједница Устаничка 3а из 

Пожеге, ул. Устаничка бр.3а, матични број: 17983636, ПИБ: 110434475, за издавање 
решења о одобрењу за извођење радова на инвестиционом одржавању стамбене зграде 
за колективно становање, бр. зг.1, на катастарској парцели број 532/40 К.О. Пожега, као 
НЕОСНОВАН. 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Стамбена заједница Устаничка 3а из Пожеге, ул. Устаничка бр.3а, 

поднео је усаглашени захтев преко пуномоћника Тешић Бојана из Пожеге, ул. Француска 
бр.1, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на инвестиционом 
одржавању стамбене зграде за колективно становање, бр. зг.1, на катастарској парцели 
број 532/40 К.О. Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 19.10.2020. године и заведен је под бројем ROP-
POZ-28592-ISAWНА-2/2020. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу 
за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
дана 20.10.2020. године под бројем 351-393/2020. 
 

Уз усаглашени захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова на 
инвестиционом одржавању стамбене зграде за колективно становање, инвеститор овом 
органу није доставио никакву документацију, односно документацију прописану Законом 
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, 31/19, 37/19-др.закон и 9/2020), Правилником о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), и 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр.73/2019). 
 

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље 
поступање, па је утврдио да нису испуњени формални услови за доношење решења o 
одобрењу извођења радова. 
 

Наиме, извршеним увидом у комплетни досије обједињене процедуре конкретног 
предмета, утврђено је да је решењем овог органа ROP-POZ-28592-ISAW-1/2020, 03 број 
351-365/2020 од 09.10.2020. године, одобрено инвеститору Стамбена заједница 
Устаничка 3а из Пожеге, ул. Устаничка бр.3а, матични број: 17983636, ПИБ: 110434475, 
извођење радова на инвестиционом одржавању стамбене зграде за колективно 
становање, бр. зг.1, на катастарској парцели број 532/40 К.О. Пожега. 

Чланом 92. став 1. тачка 5. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018), предвиђено је да орган решењем одбацује захтев 
странке којим је покренут поступак ако се у истој управној ствари већ води управни или 
судски поступак или је о њој већ правноснажно одлучено решењем којим је странци 
признато неко право или наложена нека обавеза. 

 
Имајући у виду напред наведено, то је овај захтев одбачен, у смислу диспозитива 

овог решења. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Сходно члану 28. став 9. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник 
РС”, бр.68/2019), против овог решења може се у року од три дана од дана достављања 
изјавити приговор електронским путем кроз централни информациони систем 
Општинском већу Пожега, преко овог органа. 

 
                                                                                                     РУКОВОДИЛАЦ, 

                                                                                                   Нада Красић, д.п.п. 
 

 


