
 

 

 

 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-34017-IUP-1/2017 
Заводни број: 03 бр. 351-938/2017 
07. 11. 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 Општине Пожега, Трг Слободе број 9, за издавање 
употребне дозволе за изведене радове на замени спољне столарије и 
санацији санитарних блокова у објекту дечијег вртића „БАМБИ“ предшколске 
установе „Олга Јовичић Рита“, Пожега, на кат. парцели број 521/1 КО Пожега, 
на основу члана 158. став 2. Закона о планирању и изградњи («Службени 
гласник РС», број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС, 
24/2011,121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – 
одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 45. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 
113/2015 и 96/2016), доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о употребној дозволи 

 
  1. УСВАЈА СЕ захтев Општине Пожега, Трг Слободе број 9, матични 

број 07158122, ПИБ 100860638, па се издаје УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА за 
изведене радове на замени спољне столарије и санацији санитарних блокова 
у објекту Дечијег вртића „БАМБИ“ предшколске установе „Олга Јовичић 
Рита“, Пожега, на кат. парцели број 521/1 КО Пожега. 
 
 2. Саставни део ове употребне дозволе је записник Комисије о 
извршеном техничком прегледу изведених радова од 21. 09. 2017. године.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Општинској управи у Пожеги, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поднела је захтев 
дана 01. 11. 2017. године Општина Пожега, Трг Слободе број 9, преко 
пуномоћника Миљка Краговића, тражећи да се изда употребна дозвола за 
изведене радове на замени спољне столарије и санацији санитарних блокова 
у објекту Дечијег вртића „БАМБИ“ предшколске установе „Олга Јовичић 
Рита“, Пожега, на кат. парцели број 521/1 КО Пожега. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Уз захтев за издавање употребне дозволе достављен је доказ о уплати 
накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара и уредно пуномоћје за 
заступање у предмету издавања употребне дозволе.  
 Општина Пожега својим Решењем 01 број 020-175/17 од 23. 08. 2017. 
године образовала је Комисију за вршење техничког прегледа на 
реконструкцији објекта „БАМБИ“, у Пожеги од следећих лица: 
 

- Милан Муњић, дипл. инж. грађ. – Председник Комисије и 
- Зоран Маринковић, дипл. инж. грађ. – члан. 

 
Комисија за технички преглед прегледала је изведене радове на 

замени столарије и инсталације водовода и канализације у периоду од 04. 
09. 2017. године до 20. 09. 2017. године, а Извештај је сачињен 21. 09. 2017. 
године. 

Овом органу и Комисији за технички преглед достављен је и пројекат 
изведеног објекта урађен од пројектанта „ИДИНО“, д.о.о. Београд. 

Комисија за технички преглед констатовала је, да је инвеститор радова 
на Дечијем вртићу „БАМБИ“, у Пожеги, Општина Пожега, да је финансијер 
радова Фондација „Новак Ђоковић“, а крајни корисник Предшколска установа 
„Олга Јовичић Рита“, из Пожеге.  

У свом Записнику Комисија за технички преглед установила је да су 
радови изведени у складу са издатим Одобрењем ROP-POZ-6081-ISAW-
1/2017, 03 број 351-56/2017 од 15. 03. 2017.године. и према усвојеној 
техничкој документацији, а у складу са важећим техничким прописима, 
нормативима и стандардима са предлогом да се за изведене радове изда 
употребна дозвола. 
 
 Пошто је подносилац захтева уз захтев доставио документацију 
прописану Законом и Правилницима, то је исти усвојен и донето је решење 
као у диспозитиву. 
   
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 
изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије – Златиборски управни округ Ужице у року од 8 дана од 
пријема решења. Жалба се предаје електронски и за исту се плаћа 
републичка 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:                                                                                НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                         Нада Красић , д.п.п.      
 
 
 

 
 
  

 
 


