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Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по 
службеној дужности у предмету инвеститора Вукашиновић Здравке из Пожеге, 
Речице бб, за исправљање техничке грешке у решењу Општинске управе 
Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, ROP-POZ-30840-CPI-2/2022, 03 број 351-
758/2022 од 27.12.2022. године, на основу члана 144. став 1. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018), доноси: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. ИСПРАВЉА СЕ техничка грешка у решењу Општинске управе 
Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, ROP-POZ-30840-CPI-2/2022, 03 број 351-
758/2022 од 27.12.2022. године, тако што се у првом ставу изреке решења и 
првом пасусу образложења, речи „максималних габарита 13,01м х 10,00м“, 
замењују речима „максималних габарита 13,01м х 10,70м“. 
 
 2. Сходно члану 144. став 2. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018), ово решење о исправци 
почиње да производи правна дејства од када и решење које се исправља. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, решењем ROP-
POZ-30840-CPI-2/2022, 03 број 351-758/2022 од 27.12.2022. године, усвојило је 
захтев инвеститора Вукашиновић Здравке из Пожеге, Речице бб, ЈМБГ: 
1501980796852, па је издата ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА за изградњу 
породичне стамбене зграде, максималних габарита 13,01м х 10,00м, бруто 
површине објекта 128,16м2, нето површине објекта 107,99м2,  висине објекта 
5,08м, спратности П, категорије А, класификациони број 111011, на 
катастарској парцели број 2961 К.О. Пожега. 
 
 Дана 28.12.2022. године, надлежни орган је по службеној дужности, 
извршеним увидом у издате Локацијске услове овог органа ROP-POZ-30840-
LOC-1/2022, 03 број 350-655/2022 од 23.11.2022. године и достављену 
техничку документацију уз поднети захтев за издавање грађевинске дозволе, 



утврдио да је решењем које се исправља погрешно означен габарит објекта, 
те да је у питању техничка грешка у смислу члана 144. став 1. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018).  

 
Имајући у виду напред наведено, донето је решење у смислу 

диспозитива. 
 

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 
480,00 динара на рачун Буџет Републике Србије, број рачуна: 840-742221843-
57, модел: 97, позив на број: 49-081. 
 

                                                                                РУКОВОДИЛАЦ, 
                                                            Мирјана Вајовић, д.п.п. 

 


