
  

 
 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-2883-CPА-4/2017 
Заводни број: 03 бр. 351-1308/2017 
13. 12. 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 Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић“ 
из Пожеге, улица Болничка број 2, за измену грађевинске дозволе за изградњу 
објекта-мини млекаре, на кат. парц. број 2998/1 КО Пожега, на основу члана 
27.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о  измени грађевинске дозволе 

 
МЕЊА СЕ решење о Грађевинској дозволи овог органа  ROP-POZ-2883-

CPI-2/2017, заводни број 03 број 351-147/2017 од 16. 05. 2017. године, тако 
што се мења положај објекта мини млекаре П+0, на кат. парцели број 2998/1 
КО Пожега, а према достављеној измењеној ситуацији која се налази у изводу 
из пројекта и пројекту за грађевинску дозволу. 

 Саставни део овог решења је нови извод из пројекта за грађевинску 
дозволу и пројекат за грађевинску дозволу урађени од Агенције за 
грађевински инжењеринг „ИНГ ПРОЈЕКТ“, из Пожеге. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“ из 
Пожеге, улица Болничка број 2, обратила се овом органу за измену 
Грађевинске дозволе ROP-POZ-2883-CPI-2/2017, заводни број 03 број 351-
147/2017 од 16. 05. 2017. године у делу који се односи на положај објекта мини 
млекаре на кат. парцели број 2998/1 КО Пожега. Наиме, положај објекта се 
помера у односу на постојећи дрворед, али је у складу са информацијом о 
локацији и локацијским условима. 

Уз захтев за измену грађевинске дозволе инвеститор је доставио 
новопројектовану ситуацију објекта мини млекаре што је инкорпорирано у 
изводу из пројекта и у пројекту за грађевинску дозволу. 

 
 



  

 
 
 
Инвеститор је поводом поднетог захтева за измену грађевинске дозволе 

уплатио прописане републичке административне таксе и накнаду за ЦЕОП. 
 Решавајући по поднетом захтеву а на основу достављене 

документације утврђено је да су испуњени услови за измену грађевинске 
дозволе, те је и донето решење у смислу диспозитива. 

 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у 
року од 8 дана по пријему изјавити жалба Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије-Златиборски управни округ 
Ужице. Жалба се предаје електронски кроз централни информациони систем 
и за исту се плаћа административна такса у износу од 460,00 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.      
 

 


