
 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-11033-CPI-1/2018 
Заводни број: 03 бр. 351-401/2018 
09. 05. 2018.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 
Горана Грковића из Лопаша, Општина Пожега, за издавање грађевинске дозволе за 
изградњу стамбеног објекта, спратности П+0, на кат. парц. број 1869/1 КО Лопаш, на 
основу члана 18. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 и 96/2016),  доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Горана Грковића из Лопаша, Општина Пожега, за 
издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0, на 
кат. парц. број 1869/1 КО Лопаш, јер нису испуњени формални услови за даље 
поступање по захтеву. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Горан Грковић из Лопаша, Општина Пожега, поднео је захтев преко 
пуномоћника Мирка Пеливановића, из Ариља за издавање грађевинске дозволе за 
изградњу стамбеног објекта, спратности П+0, на кат. парц. број 1869/1 КО Лопаш. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 30. 04. 2018. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-11033-CPI-1/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 03. 05. 2018. године под бројем 351-401/2018. 

Овај орган је утврдио да подносилац захтева није доставио оверену 
сагласност другог сувласника кат. парцеле 1869/1 КО Лопаш Грковић Станиславе, а 
та обавеза је прописана чланом 135. став 6. Закона о планирању и изградњи, као и 
чланом 16. став 2. тачка 6. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 и 96/2016).   

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 

три дана од дана достављања изјавити приговор електронским путем кроз 
централни информациони систем Општинском већу Пожега.  
 
 Обрадио:                                                                                       НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                               Нада Красић, д.п.п.      
 

 
 
  

 


