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П о ж е г а 
 

Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по 
усаглашеном захтеву инвеститора Драгана Матијашевића из Пожеге, Улица Војводе 
Степе број 31, за издавање грађевинске дозволе за изградњу пословног објекта - 
књижаре на кат. парц. број 49 КО Пожега, на основу члана 18. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 и 
96/2016) и члана 58. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 
31/01) и („Сл.лист РС“, бр.30/2010),  доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев инвеститора Драгана Матијашевића из 
Пожеге, Улица Војводе Степе број 31, за издавање грађевинске дозволе за изградњу 
пословног објекта – књижаре, спратности П+0, на кат. парц. број 49 КО Пожега, јер 
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор Драган Матијашевић из Пожеге, Улица Војводе Степе број 31,  
поднео је усаглашен захтев преко пуномоћника Миљка Ковачевића, дипл. грађ. 
инжењера из Пожеге за издавање грађевинске дозволе за изградњу пословног 
објекта – књижаре, спратности П+0, на кат. парц. број 49 КО Пожега. 

 
Усаглашени захтев је примљен у ЦИС-у дана 29. 03. 2017. године и заведен је 

под бројем ROP-POZ-3921-CPIH-3/2017. Предмет је заведен  у Општинској управи 
Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине дана 30. 03. 2017. године под бројем 351-84/2017. 

Уз усаглашен захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу пословног 
објекта-књижаре на кат. парц. број 49 КО Пожега достављен је пројекат за 
грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од Агенције 
за грађевински инжењеринг „ИНГ ПРОЈЕКТ“, из Пожеге. 

У усаглашеном захтеву, као и у техничкој документацији наводи се да је 
пројекат за грађевинску дозволу урађен на основу издатих локацијских услова овог 
органа 03 број 350-52/17 ROP-POZ-3921-LOC-1/2017 од 03. 03. 2017. године. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Овај орган је извршио увид у наведене локацијске услове и утврдио да нису 

издати услови за градњу предметног објекта и радови се на грађењу не могу 
изводити.   

Напред наведене чињенице утврђене су и у првобитно поднетом захтеву, а уз 
усаглашени захтев нису достављени локацијски услови на основу којих је дозвољена 
градња предметног објекта. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 
три дана од дана достављања изјавити приговор Општинском већу Пожега преко 
Општинске управе Пожега, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине.  
 

 
 Обрадио:                                                                                          НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                                     Нада Красић, д.п.п.      
 
 

 


