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Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по пријави 
инвеститора Ђуровић Војислава из Пожеге, Висибаба бб, за извођење радова на 
изградњи економског објекта крајњих габарита 28,40м х 9,50м, спратности П, на кат. 
парц. број 2000/3 К.О. Висибаба, на основу члана 32. став 2. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015, 
96/2016 и 120/2017), доноси: 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
 ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава инвеститора Ђуровић Војислава из Пожеге, Висибаба 

бб, ЈМБГ: 2907962213017, за извођење радова на изградњи економског објекта 
крајњих габарита 28,40м х 9,50м, у основи бруто површине 269,80м2, спратности П, 
на кат. парцели број 2000/3 К.О. Висибаба, јер нису испуњени формални услови за 
пријаву радова. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Инвеститор Ђуровић Војислав из Пожеге, Висибаба бб, поднео је пријаву за 
извођење радова на изградњи економског објекта крајњих габарита 28,40м х 9,50м, 
спратности П, на кат. парц. број 2000/3 К.О. Висибаба. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 26.06.2019. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-18046-WA-1/2019. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 27.06.2019. године под бројем 351-227/2019. 

Пријава је поднета преко пуномоћника Даничић Константина из Пожеге, ул. 
Болничка бр.25. 
 Уз пријаву за почетак извођења радова достављен је доказ о уплати накнаде 
за ЦЕОП и републичке админстративне таксе за пријаву и захтев, као и уредно 
пуномоћје за заступање у овом предмету. 
  У поднетој пријави је, као датум отпочињања извођења радова, наведен 
08.07.2019. године, а као датум завршетка радова 31.12.2020. године. 
 По пријему захтева и приложене документације, овај орган је проверио 
испуњеност формалних услова за даље поступање, па је утврдио да нису испуњени 
формални услови за издавање потврде о пријави радова, јер: 
 - Решење овог органа 03 број 351-140/2015, а којим је инвеститору одобрено 
извођење радова, донето је дана 09.10.2015. године. Ставом 5. наведеног Решења 
прецизирано је да одобрење престаје да важи ако се не отпочне са извођењем 
радова у року од две године од дана правноснажности решења. У поднетој пријави, 
као датум отпочињања извођења радова, наведен је 08.07.2019. године. У складу са 
наведеним, надлежни орган је утврдио да је прошло више од две године од дана 
правноснажности предметног Решења. 
 Имајући у виду напред наведено, то нису испуњени формални услови за 
издавање потврде о поднетој пријави радова.  
  



 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 
 Сходно члану 146. став 3. Закона о општем управном поступку Сл. гл. РС“, бр. 
18/2016 и 95/2018) против овог закључка није дозвољена жалба, нити се може 
покренути управни спор. 
 
   

                                                                                                            РУКОВОДИЛАЦ, 
                                                                                                          Нада Красић, д.п.п.    

 
 
 


