
 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-24843-ISAW-1/2017 
Заводни број: 03 бр. 351-701/2017 
23. 08. 2017.године 
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 Здравственог центра Ужице – Дом здравља у Пожеги, за издавање 
одобрења за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији дома 
здравља (објекат број 1) на кат. парцели број 509/7 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 Здравственог центра Ужице – Дом 
здравља у Пожеги, за издавање одобрења за извођење радова на реконструкцији, 
адаптацији и санацији дома здравља (објекат број 1) на кат. парцели број 509/7 КО 
Пожега,  јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор Здравствени центар Ужице – Дом здравља у Пожеги, поднео је 
захтев за издавање одобрења за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и 
санацији дома здравља (објекат број 1) на кат. парцели број 509/7 КО Пожега.  

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 16. 08. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-24843-ISAW-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 17. 08. 2017. године под бројем 351-701/2017. 

 
Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова инвеститор је овом 

органу доставио следећу документацију: 
 

 - доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, 
 - доказ о одговарајућем праву на објекту и 

-идејни пројекат који је урађен од Бироа за пројектовање „АТЕЉЕ 
МИЛУТИНОВИЋ“, из Ивањице.   

   
Овај орган је утврдио да је захтев у име инвеститора поднела у својству 

пуномоћника Зорана Гавриловић из Ивањице. У списима предмета нема пуномоћје 
које је инвеститор дао подносиоцу захтева, већ се налази пуномоћје којим се 
овлашћује Општина Пожега да може конкурисати на јавном конкурсу за доделу 
средстава за реконструкцију Дома здравља у Пожеги.  



 
 

 
Инвеститор може поднети усаглашени захтев и приложити уредно пуномоћје 

издато за предузимање радњи у поступку издавања одобрења за извођење радова у 
складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи. 
 
  

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:                                                                                         ПО  НАЧЕЛНИК-а, 
 Р. Анђелић                                                                                     Мирјана Вајовић, д.п.п.      
 
 

 


