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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 Миломирке 
Пејовић из Расне, општина Пожега, за издавање одобрења за извођење радова на 
доградњи помоћног простора уз постојећи стамбени објекат бр.1 на кат.парц. бр.979/1 
КО Расна, на основу члана 18. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015, 96/2016 И 120/17),  доноси 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Миломирке Пејовић из Расне, општина Пожега, за 

издавање одобрења за извођење радова на доградњи помоћног простора уз постојећи 
стамбени објекат бр.1 на кат.парц. бр.979/1 КО Расна, јер нису испуњени формални 
услови за даље поступање по захтеву. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Миломирка Пејовић из Расне, општина Пожега, поднела је захтев, преко 
пуномоћника Миљка Ковачевића из Пожеге, за извођење радова на доградњи помоћног 
простора уз постојећи стамбени објекат бр.1 на кат.парц. бр.979/1 КО Расна. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 15. 06. 2018. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-16727-ISAW-1/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 18. 06. 2018. године под бројем 351-448/2018. 

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова инвеститор је овом органу 
доставио следећу документацију: 

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

- уредно пуномоћје за заступање у овом предмету, 
- идејни пројекат доградње помоћног простора уз постојећи стамбени објекат, 

урађен од Агенције за грађевински инжењеринг „ИНГ ПРОЈЕКТ“, из Пожеге. 
Пошто се захтев односи на издавање одобрења за доградњу стамбеног објекта 

помоћним простором, то је инвеститор био у обавези да претходно прибави локацијске 
услове од надлежне службе. 

Како инвеститор није доставио доказ да су прибављени локацијски услови, то је 
захтев одбачен у смислу диспозитива овог закључка. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 
три дана од дана достављања изјавити приговор електронским путем кроз централни 
информациони систем Општинском већу Пожега.  
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