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П о ж е г а 
 

Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по пријави Дане Салцито, из 
Велике Јежевице за извођење радова на изградњи стамбене зграде са једним станом на 
кат. парцели број 343 КО Велика Јежевица, на основу члана 32. став 2. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 и 
96/2016), доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава Дане Салцито, из Велике Јежевице, за извођење радова на 
изградњи стамбене зграде са једним станом на кат. парцели број 343 КО Велика Јежевица, 
јер нису испуњени формални услови за пријаву радова. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Дана Салцито, из Велике Јежевице поднела је пријаву за извођење радова на 
изградњи стамбене зграде са једним станом на кат. парцели број 343 КО Велика Јежевица.  

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 15. 11. 2017. године и заведен је под бројем ROP-
POZ-26620-WA-3/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине дана 
16. 11. 2017. године под бројем 351-980/2017. 

Пријава је поднета преко пуномоћника Аца Боровића из Ивањице. 
 

 Уз пријаву радова достављено је уредно пуномоћје за подношење пријаве,  доказ о 
уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП, као и доказ о измирењу 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта. 
 Овај орган је размотрио пријаву и утврдио да исту треба одбацити, јер грађевинска 
дозвола овог органа није коначна ни правноснажна. Наиме, на грађевинску дозволу овог 
органа ROP-POZ-26620-CPI-2/2017, 03 број 351-894/2017 од 17. 10. 2017. године изјавила је 
жалбу 17. 11. 2017. године Симовић Рада из Велике Јежевице 
 Према члану 138а. Закона о планирању и изградњи грађењу се може приступити на 
основу правноснажног решења о грађевинској дозволи и пријаве радова. Истим чланом у 
ставу 2 прописано је да инвеститор може приступити грађењу и на основу коначног решења 
о грађевинској дозволи и пријаве радова на сопствени ризик и одговорност. 
 Пошто грђевинска дозвола није ни коначна ни правноснажна, то је пријава одбачена. 
 
   Против овог Закључка не могу се улагати правни лекови. 
 
  
    
 Обрадио:                                                                                           НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                                     Нада Красић, д.п.п.      
 
 



 


