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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 
Групе грађана Месне заједнице Велика Јежевица, за извођење радова на адаптацији 
изворишта званог „ЗУБОВАЦ“ на кат. парцели број 66 КО Душковци, 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 Групе грађана Месне заједнице Велика Јежевица, за 
извођење радова на адаптацији изворишта званог „ЗУБОВАЦ“ на кат. парцели број 
66 КО Душковци, јер нису испуњени формални услови за пријаву радова. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Група грађана Месне заједнице Велика Јежевица, поднела је пријаву за 
извођење радова на адаптацији изворишта званог „ЗУБОВАЦ“ на кат. парцели број 
66 КО Душковци. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 23. 08. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-25642-WA-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 24. 08. 2017. године под бројем 351-759/2017. 
 Уз пријаву је достављен доказ о уплати накнаде за ЦЕОП и републичка 
административна такса. 
 Овај орган је размотрио пријаву и утврдио да исту треба одбацити, јер је 
издато одобрење за реконструкцију изворишта, а не адаптацију што треба 
прецизирати приликом подношења пријаве. 
 У пријави је наведено да се са радовима почиње 21. 08. 2017. године, а 
завршава 01. 09. 2017. године. 
 Овај орган налази да се пријава мора поднети најкасније осам дана пре 
почетка радова, а радови не могу почети док не протекне најмање осам дана од 
дана подношења пријаве. 
 Према томе, пријава не може имати ретроактивно дејство. Ову чињеницу 
треба да има подносилац пријаве прикликом подношења нове валидне пријаве, а 
ови термини су утврђени како Законом, тако и Правилником. 
 
 Против овог Закључка не могу се улагати правни лекови. 
    
 Обрадио:                                                                                          ПО НАЧЕЛНИК-а, 
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