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Општинска управа Пожегa, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 31. став 
1. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС“, број 68/2019), 

 
П О Т В Р Ђ У Ј Е 

 
1. ДА ЈЕ инвеститор Томић Тодор из Пожеге, Горобиље бб, ЈМБГ: 

0911975791818, овом органу поднео пријаву за почетак извођења радова на 
доградњи и реконструкцији економског објекта-штале, максималних габарита 
18,63м х 48,03м са надстрешницом габарита 3,82м х 4,50м, бруто површине 
економског дела објекта 653,07м2, нето површине економског дела објекта 
635,22м2, бруто површине помоћног дела објекта 234,72м2, нето површине 
помоћног дела објекта 207,15м2, укупне бруто површине објекта 887,79м2, укупне 
нето површине објекта 842,37м2, висине објекта 5,49м, спратности П, и изградњу 
септичке јаме, габарита 9,76м х 2,89м, на катастарској парцели број 298 К.О. 
Горобиље. 

Пријава је евидентирана у ЦИС-у дана 22.05.2021. године и заведена је под 
бројем ROP-POZ-12816-WА-3/2021, а интерно је заведена у надлежном органу 
24.05.2021. године, под бројем 351-217/2021. 
 
 2. Подносилац захтева је доставио доказ о уплати републичке 
административне таксе за захтев, потврду, накнаде за ЦЕОП, Решење Општинске 
управе Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине 03 број 501-21/21 од 17.05.2021. године, којим 
се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја пројекта на животну 
средину, као и уредно пуномоћје. 
 



3. Сходно члану 31. став 5. Правилника о спровођењу обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), ако је пријава радова 
извршена на основу решења о грађевинској дозволи које није правноснажно у 
тренутку подношења пријаве радова, надлежни орган ће доставу ради 
предбележбе извршити по правноснажности. 
 

4. У пријави је наведено да се са извођењем радова почиње 31.05.2021. 
године, а завршава 07.06.2021. године. 
 

5. О поднетој пријави овај орган обавештава грађевинску инспекцију. 
 

                     РУКОВОДИЛАЦ,                                                                                    
                                                                           Нада Красић, д.п.п. 

 


