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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 29. став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017),  доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 ОДБИЈА 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, као неоснован. 
 
  

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 08. 08. 2018. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-16727-ISAW-3/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 09. 08. 2018. године под бројем 351-503/2018. 

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова инвеститор је овом органу 
доставила 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 и 
- локацијске услове овог органа 03 број 350-192/2018, ROP-POZ-16727-LOC-

2/2018 од 06. 08. 2018. године. 
 

Локацијским условима овог органа од 06. 08. 2018. године у тачки 9. наложено је 
инвеститору да за наведене радове прибави грађевинску дозволу и одговарајућу 
техничку документацију, а то је пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за 
грађевинску дозволу. Пројекат за грађевинску дозволу подлеже техничкој контроли. 

 



 
 

 
Како инвеститор за наведене радове није поднео захтев за грађевинску дозволу 

и уз исти није доставио одговарајућу техничку документацију, то је захтев за издавање 
одобрења за извођење радова одбијен, а што је и прописано чланом 29. став 6. 
важећег Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), а који гласи:   

„ Ако надлежни орган, увидом у достављену документацију, утврди да нису 
испуњени услови из става 3. овог члана, односно да је за радове наведене у захтеву 
потребно прибавити грађевинску дозволу, доноси решење којим одбија захтев, у року 
од осам дана од дана подношења захтева“. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити 

жалба електронским путем кроз централни информациони систем Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Златиборски 
управни округ Ужице у року од 8 дана од пријема решења.  

За жалбу се плаћа административна такса у износу од 460,00 динара на рачун 
Буџет Републике Србије, број рачуна: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 49-
081. 
 
 
 Обрадио:                                                                                      ПО РУКОВОДИОЦ-а, 
 Р. Анђелић                                                                                   Мирјана Вајовић, д.п.п.      
 

 
 
  

 


