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Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по пријави 
Живкa Шарцa из Пожеге, улица Васе Поповића број 27, за извођење радова на 
надоградњи поткровља и доградњи степеништа на стамбеном објекту број 1, 
спратности П+1, на кат. парц. број 431/129 КО Пожега, а  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 Живкa Шарцa из Пожеге, улица Васе Поповића број 
27, за извођење радова на надоградњи поткровља и доградњи степеништа на 
стамбеном објекту број 1, спратности П+1, на кат. парц. број 431/129 КО Пожега, јер 
нису испуњени формални услови за пријаву радова. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Живко Шарац из Пожеге, улица Васе Поповића број 27, поднеo је пријаву за 
извођење радова на надоградњи поткровља и доградњи степеништа на стамбеном 
објекту број 1, спратности П+1, на кат. парц. број 431/129 КО Пожега. 

  
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 16. 05. 2018. године и заведен је под бројем 

ROP-POZ-9923-WA-3/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 17. 05. 2018. године под бројем 351-421/2018. 

Пријава је поднета преко пуномоћника Миљка Ковачевића из Пожеге. 
 
 Уз пријаву је достављенo уредно пуномоћје и докази о уплати накнаде за 
ЦЕОП и републичке административне таксе. 
 Инвеститор је доставио и уплатницу на износ од 65.011,00 динара од 17. 10. 
2016. године као доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта. Такође је достављена и Потврда ЈП „Развојне агенције“, из 
Пожеге број 07-9/2018 од 16. 05. 2018. године којом се потврђује да је инвеститор 
измирио обавезе плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта ради 
изградње стамбеног објекта по Уговору број 474/16 од 28. 09. 2016. године на кат. 
парцели број 431/129 КО Пожега.  
 
 



 
 
 
 
 
 Овај орган налази да нису испуњени формални услови за пријаву радова. 
 Наиме, према издатој грађевинској дозволи ROP-POZ-9923-CPIН-2/2016, 
заводни 03 број 351-229/2016 од 27. 09. 2016. године инвеститор је био у обавези да 
уплати допринос за уређење грађевинског земљишта у износу од 145.878,00 динара 
и та одредба у решењу није мењана. 
 Како инвеститор није доставио доказ да је уплатио износ од 145.878,00 
динара, то је орган пријаву одбацио како је то и наведено у диспозитиву Закључка. 
 
 Против овог Закључка не могу се улагати правни лекови. 
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