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Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву инвеститора 
Ђорђић Мирјане из Босне и Херцеговине, град Брчко, ул. Милана Ракића бр.23, поднетог 
преко пуномоћника Павловић Ђорђа из Пожеге, ул. Војводе Степе бр.12, за издавање 
грађевинске дозволе за изградњу стамбене зграде са три стана, спратности П+Пк, и 
септичке јаме, на катастарској парцели број 6276/8 К.О. Љубиш, општина Чајетина, на 
основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/2016 и 95/2018), и члана 98. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018), доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по захтеву инвеститора Ђорђић Мирјане из 

Босне и Херцеговине, град Брчко, ул. Милана Ракића бр.23, број пасоша: В1215248, за 
издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбене зграде са три стана, спратности 
П+Пк, и септичке јаме, на катастарској парцели број 6276/8 К.О. Љубиш, општина 
Чајетина, због одустанка од захтева. 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Ђорђић Мирјана из Босне и Херцеговине, град Брчко, ул. Милана 

Ракића бр.23, поднела је захтев преко пуномоћника Павловић Ђорђа из Пожеге, ул. 
Војводе Степе бр.12, за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбене зграде са 
три стана, спратности П+Пк, и септичке јаме, на катастарској парцели број 6276/8 К.О. 
Љубиш, општина Чајетина. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 11.01.2023. године и заведен је под бројем ROP-
POZ-29660-CPI-5/2023. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
дана 12.01.2023. године под бројем 351-17/2023. 



 
Дана 13.01.2023. године, инвеститор је преко пуномоћника поднела захтев за 

одустанак од наведеног захтева за издавање грађевинске дозволе. 
Одустанак од захтева је примљен у ЦИС-у дана 11.01.2023. године и заведен је 

под бројем ROP-POZ-29660-РСА-6/2023. Предмет је заведен у Општинској управи 
Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине дана 13.01.2023. године под бројем 351-23/2023. 

 
Како је подносилац захтева одустала од поднетог захтева за издавање 

грађевинске дозволе, то је сходно члану 98. став 3. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018), решењем обустављен поступак. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Сходно члану 18. став 2. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник 
РС”, број 68/2019), против овог решења може се у року од три дана од дана достављања 
изјавити приговор електронским путем кроз централни информациони систем 
Општинском већу Пожега, преко овог органа. Приговор се предаје електронски преко 
централног информационог система и за исти се плаћа републичка административна 
такса у износу од 490,00 динара на рачун Буџета Републике Србије, број рачуна: 840-
742221843-57, модел: 97, позив на број: 49-081. 
 

                                                                                                  РУКОВОДИЛАЦ, 
                                                                             Мирјана Вајовић, д.п.п. 

 
 


