
Република Србија 

 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
03 број 350-169/2021 и 03 број 350 – 164/2021 
ROP-POZ-12947-GR-2/2021 и ROP-POZ-12947-LOC-1/2021 
19.05.2021. 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, МБ: 07158122, ПИБ: 100860638, поднетом преко 
пуномоћника Костантина Даничића из Пожеге, Улица Болничка број 25, ЈМБГ: 
2006962791811, за одустанак од захтева за доградњу монтажног лифта уз постојећи 
стамбени објекат за колективно становање, на катастарској парцели број 194/1 КО Пожега, 
на основу члана 98. став 3. Закона о општем управном поступку (“Сл. гл.РС”, бр.18/2016 и 
95/2018-АТ),  доноси 
 

Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

 ОБУСТАВЉА СЕ поступак по захтеву инвеститора ОПШТИНА ПОЖЕГА, Трг Слободе 
број 9, МБ: 07158122, ПИБ: 100860638, који је поднет преко пуномоћника Костантина 
Даничића из Пожеге, Улица Болничка број 25, ЈМБГ: 2006962791811, за одустанак од захтева 
за доградњу монтажног лифта уз постојећи стамбени објекат за колективно становање, на 
катастарској парцели број 194/1 КО Пожега.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор ОПШТИНА ПОЖЕГА, Трг Слободе број 9, МБ: 07158122, ПИБ: 100860638, 
преко пуномоћника Костантина Даничића из Пожеге, Улица Болничка број 25, ЈМБГ: 
2006962791811, поднео је захтев за доградњу монтажног лифта уз постојећи стамбени 
објекат за колективно становање, на катастарској парцели број 194/1 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 05.05.2021. године у 12:17 часова и заведен је под 
бројем ROP-POZ-12947-LOC-1/2021. 

Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине истог дана под 
бројем 03 број 350 – 164/2021. 

Истог дана 05.05.2021. године инвеститор је преко пуномоћника поднео захтев за 
одустанак од наведеног захтева за доградњу лифта уз постојећи стамбени објекат за 
колективно становање, на катастарској парцели број 194/1 КО Пожега. 

Захтев за одустанак од захтева је примљен у ЦИС-у дана 05.05.2021. године у 15:05 
часова и заведен је под бројем ROP-POZ-12947-GR-2/2021. 

Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине наредног дана 
под бројем 03 број 350 – 169/2021. 



 
 
Како је странка писмено одустала од захтева то је решењем обустављен поступак што 

је и прописано чланом 98. став 3. Закона о општем управном поступку. 
Овим решењем решава се и претходни захтев 03 број 350 – 164/2021 односно ROP-

POZ-12947-LOC-1/2021 на који се одустанак односи. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
електронским путем кроз централни информациони систем Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Златиборски управни округ Ужице у року 
од 8 дана од пријема решења.  

За жалбу 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. 
 
  

 Обрађивач :  
Ивана Кораћ, маст.инж.арх.        РУКОВОДИЛАЦ , 
          Нада Красић, д.п.п.  

 


