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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 захтеву 
инвеститора Општинске управе Пожега, Трг Слободе број 9, за издавање одобрења 
за извођење радова на уређењу простора у зони купалишног базена у Пожеги-
изградња АБ ЗИДА, на кат. парцелaма број 430 и 428/1 КО Пожега, на основу члана 
29. став 5. 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 захтев инвеститора Општинске управе Пожега, Трг Слободе 
број 9, за издавање одобрења за извођење радова на уређењу простора у зони 
купалишног базена у Пожеги-изградња АБ ЗИДА, на кат. парцелaма број 430 и 428/1 
КО Пожега,  јер нису испуњени формални услови за даље поступање. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор Општинска управа Пожега, Трг Слободе број 9, поднела је захтев 
за издавање одобрења за извођење радова на уређењу простора у зони купалишног 
базена у Пожеги-изградња АБ ЗИДА, на кат. парцелaма број 430 и 428/1 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 22. 06. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-18129-ISAW-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 22. 06. 2017. године под бројем 351-210/2017. 

 
Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова инвеститор је овом 

органу доставио следећу документацију: 
 

 - доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, 
 - уредно пуномоћје за заступање у предмету и 

-идејни пројекат који је урађен од Бироа „КУЗЕЉЕВИЋ“, из Жиче, са 
одговорним пројектантом Марком Кузељевићем, дипл. инж. грађевине број лиценце: 
310 L 17012.   

   
Овај орган је по службеној дужности утврдио да се кат парцеле број  430 и 

428/1 КО Пожега воде као јавна својина корисништво Општине Пожега.  
 
 



 
 
 

 
 У овом предмету утврђено је да приложени идејни пројекат није урађен у 

складу са издатом Информацијом о локацији овог органа 03 број 350-155/17 од 09. 
06. 2017. године и да идејни пројекат не садржи све податке прописане важећим 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта. 

Такође се констатује, да се као инвеститор не може појавити Општинска 
управа Пожега, већ се као инвеститор може појавити Општина Пожега. 

По достављању измењеног идејног пројекта инвеститор Општина Пожега 
може поднети усаглашени захтев у циљу издавања одобрења за извођење радова. 
  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 
три дана од дана достављања изјавити приговор Општинском већу Пожега. 
Приговор се подноси електронским путем преко централног информационог 
система.  
 
  
    
 Обрадио:                                                                                           НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                                     Нада Красић, д.п.п.      
 
 

 


