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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 Дане Салцито из Велике Јежевице, за издавање одобрења за изградњу 
помоћног објекта, спратности приземље, на кат. парц. број 343 КО Велика Јежевица, 
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 Дане Салцито из Велике Јежевице, за 
издавање одобрења за изградњу помоћног објекта, спратности приземље, габарита 
10,55м х 4,13м, на кат. парц. број 343 КО Велика Јежевица, јер нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана Салцито из Велике Јежевице, поднела је захтев преко пуномоћника Аца 
Боровића из Ивањице, за издавање одобрења за изградњу помоћног објекта, 
спратности приземље, на кат. парц. број 343 КО Велика Јежевица. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 20. 09. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-28832-ISAW-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 21. 09. 2017. године под бројем 351-859/2017. 

Уз захтев за издавање одобрења за изградњу помоћног објекта, на кат. парц. 
број 343 КО Велика Јежевица, достављена је следећа документација:  

 
- Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и 

накнаде за ЦЕОП, 
- уредно пуномоћје за заступање у овом предмету и 
- идејни пројекат изградње помоћног објекта урађен од Бироа за 

пројектовање и консалтинг „АГЕНЦИЈА АН БОРОВИЋ“, ПР. Ацо Боровић из 
Ивањице. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
По пријему захтева овај орган је приступио проверавању испуњености 

формалних услова за поступање по захтеву.  
Овај орган је издао Информацију о локацији о могућностима и ограничењима 

изградње помоћног објекта на кат. парцели број 343 КО Велика Јежевица 03 број 
350-140/17 од 25. 05. 2017. године. 

Из достављених исправа и идејног пројекта уз захтев као и документације која 
је приложена у предмету информације о локацији утврђено је да нису испуњени 
формални услови за даље вођење поступка. 

Наиме, катастарска парцела број 343 КО Велика Јежевица је у сувласништву 
Симовић Раде и Дане Салцито. 

Подносиља захтева Салцито Дана није овом органу доставила оверену 
сагласност другог сувласника парцеле да на истој може градити помоћни објекат у 
свему према урађеном идејном пројекту. 

У ситуацији идејног пројекта, предвиђено је, да је објекат на јужној страни 
парцеле удаљен од границе суседне парцеле 0,19м, а према издатој информацији о 
локацији ова удаљеност треба да је 2,5м. 

Како подносиља захтева уз захтев није доставила оверену писмену 
сагласност сувласника кат. парцеле број 343 КО Велика Јежевица и како пројектант у 
идејном пројекту није испоштовао растојање основног габарита објекта и линије 
суседне грађевинске парцеле која је одређена информацијом о локацији, то нису 
испуњени услови за даље вођење поступка, па је захтев одбачен у смислу 
диспозитива. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 
три дана од дана достављања изјавити приговор Општинском већу Пожега преко 
Општинске управе Пожега, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине.  
 

 
 Обрадио:                                                                                          НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                                     Нада Красић, д.п.п.      
 
 

 


