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Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по службеној дужности у 
предмету извођача радова „Градекс“ из Пожеге, ул. Милутина Миланковића бр.15, за 
издавање потврде о завршетку израде темеља за изградњу индивидуалног стамбеног 
објекта, спратности П+Пк, на катастарској парцели број 25/4 К.О. Пожега, на основу 
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016 
и 95/2018), члана 107. став 5. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/2016 и 95/2018), доноси: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

НАСТАВЉА СЕ поступак за издавање потврде о завршетку израде темеља за 
изградњу индивидуалног стамбеног објекта, габарита 6,40м х 5,60м, бруто површине 
приземља 35,56м2, нето површине приземља 28,52м2, бруто површине поткровља 
35,56м2, нето површине поткровља 28,52м2, укупне бруто површине објекта 71,12м2, 
укупне нето површине објекта 57,04м2, висине објекта 7,07м, спратности П+Пк, на 
катастарској парцели број 25/4 К.О. Пожега, за чију изградњу је овај орган издао 
решење о грађевинској дозволи ROP-POZ-21422-CPI-3/2019, 03 број 351-371/2019 од 
04.10.2019. године, јер је донета правноснажна одлука надлежног суда о претходном 
питању. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Извођач радова „Градекс“ из Пожеге, ул. Милутина Миланковића бр.15, матични 

број: 61743669, ПИБ: 108419602, поднео је овом органу изјаву дана 22.06.2020. године 
о завршетку израде темеља за изградњу индивидуалног стамбеног објекта, габарита 
6,40м х 5,60м, бруто површине приземља 35,56м2, нето површине приземља 28,52м2, 
бруто површине поткровља 35,56м2, нето површине поткровља 28,52м2, укупне бруто 
површине објекта 71,12м2, укупне нето површине објекта 57,04м2, висине објекта 
7,07м, спратности П+Пк, на катастарској парцели број 25/4 К.О. Пожега, за чију 
изградњу је овај орган издао решење о грађевинској дозволи ROP-POZ-21422-CPI-
3/2019, 03 број 351-371/2019 од 04.10.2019. године. 

 
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 22.06.2020. године и заведен је под бројем 

ROP-POZ-21422-CCF-6/2020. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 



Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 23.06.2020. године под бројем 351-191/2020. 

Уз захтев за издавање потврде о завршетку израде темеља за изградњу 
индивидуалног стамбеног објекта, извођач радова је доставио доказ о уплати 
републичке административне таксе за захтев. Извођач радова је доставио непотпуну 
пријаву завршетка израде темеља. 

 
По пријему захтева и приложене документације овај орган је проверио 

испуњеност процесних услова за даље поступање, па је утврдио да нису испуњени 
процесни услови за даље поступање по захтеву. 

Решењем овог органа број предмета: ROP-POZ-21422-CPI-3/2019, заводни 
број: 03 бр. 351-371/2019 од 04.10.2019. године, усвојен је захтев инвеститора Котарац 
Марије из Пожеге, ул. Господар Јованова бр.29, па је издата грађевинска дозвола за 
изградњу индивидуалног стамбеног објекта, габарита 6,40м х 5,60м, бруто површине 
приземља 35,56м2, нето површине приземља 28,52м2, бруто површине поткровља 
35,56м2, нето површине поткровља 28,52м2, укупне бруто површине објекта 71,12м2, 
укупне нето површине објекта 57,04м2, висине објекта 7,07м, спратности П+Пк, на 
кат.парц. бр.25/4 К.О. Пожега. 

Против наведеног решења изјавио је жалбу Ђукић Андрија из Пожеге, ул. 
Хиландарска бр.4. 

Поступајући по жалби, другостепени орган је Решењем број: 363-351-
00068/2019-19 од 08.11.2019. године одбио жалбу као неосновану. 

Дописом другостепеног органа број: 363-351-00068/2019-19 од 07.02.2020. 
године, утврђено је да је покренут управни спор пред Управним судом у Београду а 
ради поништаја Решења другостепеног органа број: 363-351-00068/2019-19 од 
08.11.2019. године. 

У овом предмету, као претходно питање, јавља се поништење Решења овог 
органа број предмета: ROP-POZ-21422-CPI-3/2019, заводни број: 03 бр. 351-371/2019 
од 04.10.2019. године. 

Пошто је у питању пријава завршетка израде темеља на основу решења о 
грађевинској дозволи поводом кога је покренут управни спор, од исхода управног 
спора зависи и исход решења у овој управној ствари и пошто то питање чини 
самосталну правну целину која се већ решава пред Управним судом у Београду, то је 
овај орган дана 26.06.2020. године донео решење о прекиду поступка чиме је 
примењен члан 107. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/2016 и 95/2018). 

 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дописом Број: 

363-351-00068/2019-19 од 24.10.2022. године, доставило је овом органу Пресуду 
Управног суда, одељење у Крагујевцу број I-5 У 287/20 од 15.09.2022. године, којом је 
тужба Ђукић Андрије из Пожеге, ул. Хиландарска бр.4/1, против туженог 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, 
Златиборски управни округ Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, ради поништаја 
решења број 363-351-00068/2019-19 од 08.11.2019. године, ОДБИЈЕНА. 

 
Како је наведеном Пресудом донета правоснажна одлука надлежног суда о 

претходном правном питању, то је поступак настављен, у смислу диспозитива овог 
решења односно применом члана 107. став 5. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018). 
 

 
 
 
 



УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од 
осам дана од дана достављања изјавити жалба Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије-Златиборски управни округ Ужице. 
Жалба се предаје електронски кроз централни информациони систем и за исту се 
плаћа административна такса у износу од 490,00 динара на рачун Буџет Републике 
Србије, број рачуна: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 49-081. 
 

                                  РУКОВОДИЛАЦ,                                                                              
                                                                         Мирјана Вајовић, д.п.п. 

 


